
Vår dato: 14.12.2018 
Vår referanse: 2018/1736 
Arkivnr.: 421.3 
Deres referanse: 25.10.2018 
 
Saksbehandler: Marte Hakavik Braarud 
 
Innvalgstelefon: 32 26 66 41

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Lier kommune  
Postboks 205 
3401  Lier  
Att. jon.arvid.fossum@lier.kommune.no 
 
 
Lier kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 
2017 - 2028 
 

Lier kommune har oversendt forslag til kommuneplan for Lier kommune 2017 – 2028. 
Planforslaget bygger videre på gjeldende kommuneplan når det gjelder 
arealdisponering og bestemmelser. Fylkesmannen mener kommunen har utarbeidet 
oversiktlig materiale som tydelig viser forslag til ny arealdisponering. Videre er det 
positivt at kommunens ravinedaler forblir uberørte. Vi mener likevel at materiale er noe 
mangelfullt utredet når det gjelder konsekvensutredningen for de nye områdene. Dette 
gjør det utfordrende å ta stilling til deler av planforslaget.  På bakgrunn av manglende 
ROS-analyse og mangelfull konsekvensutredning, fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
planen. 
 
Fylkesmannen legger vekt på at det er store boligreserver i gjeldende kommuneplan. 
Med fremtidig utvikling av Fjordbyen vil det være et mindre behov for å legge inn nye 
arealer for boligbebyggelse i planperioden. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet 
bolig- areal- og transportplanlegging, nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene 
og nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Vi ber vi om at 
kommunen vurderer å ta ut en rekke forslag til nye områder og har innsigelse til 
område nr. 87 Solberg gård og til område nr. 92. Heia idrettsanlegg. 
 
Vi savner vurderinger og bestemmelser som sikrer at nye områder for næringsformål 
oppføres i tråd med ABC-prinsippet for å fremme utvikling i tråd med føringer for 
samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 
næringsområdene 1. Kjenner øst, 4.Pukkverket, 6. Leirdalen, 10. Gamle Drammensvei, 
13. Egge gård, 19. Lyngås grustak og 23 Søndre Linnesvollen – Matriket. 
 
Fylkesmannen vil sterkt fraråde nytt område for næring nr. 6 Leirdalen innenfor 
markagrensa i Leirdalen. Dette er i strid med markaloven § 4 og markaloven § 5. 
Området ligger i ett viktig friluftsområde med inngangsport til Kjekstadmarka, samt at 
ny utbygging i området kan forringe Damtjerns verdi som rekreasjonsområde.  
 
Fylkesmannen savner vurderinger av påvirkning og sikring av området ved inngangen 
til avsatt viltkorridor på Gjellebekk. Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen innsigelse 
til område nr. 100 skianlegg i Leirdalen og ber om at deler lengst nordøst i område tas 
ut av planen. 
 
Med bakgrunn i manglende ivaretagelse av barn- og unges interesser fremmes det 
innsigelse til område nr. 86 Tveitabanen, som resulterer i at et lekeareal/fotballbane 
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omdisponeres til boligformål.  
 
Utvidelse av masseuttaket nr. 20 Toverud massetak medfører forringelse av nasjonalt 
viktig naturmangfold. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget.  
 
På bakgrunn av manglende opplysninger og vurderinger har Fylkesmannen innsigelse 
til område nr. 101 Terminalbukta. 
 
Områder nr. 10 Gamle Drammensvei medfører næringsformål innenfor Tranby 
landskapsvernområdet. Fylkesmannen har innsigelse til område. 
 

Bakgrunn 

Fylkesmannen viser til Lier kommunes oversendelse av 25. oktober 2018 med forslag til ny 
arealdel for Lier 2017 – 2028. Høringsfristen er satt til 15. desember 2018.  
 
Planforslaget bygger på langsiktig arealstrategi vedtatt i 2008, samfunnsdel fra 2011 og 
arealdel godkjent i Miljøverndepartementet 2013, samt planstrategi fra 2016. Lier kommune 
har store fremtidige utviklingsområder i form av Lierstranda (Fjordbyen) og Gullaug som er 
prioriterte satsningsområder i kommunen, i tillegg til Lierbyen. Videre skal det satses på 
lokalsenterutvikling på Tranby, Lierskogen og Sylling. Det skal også legges til rette for 
mindre boligutvikling i skolekretsene på Hegg, Nordal og Egge. 
 
Det har i forbindelse med planprosessen blitt avholdt et møte i Fylkeskommunens regionale 
planforum 4. april 2018 i forbindelse med forhåndshøringen av planen. Fylkesmannen uttalte 
seg til forhåndshøringen i brev av 24. april 2018.  
 
 
Fylkesmannens kommentarer 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – boligområder 
 
Siden revisjonsarbeidet med gjeldende arealdel startet opp i 2009, har Norge blant annet 
underskrevet Parisavtalen og i Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. I klimaforliket på Stortinget fra 2012 ble det satt som mål at Norge 
frem til 2020 skal påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser 
tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. I avtalen med EU er dette økt til 40 prosent 
utslippsreduksjon frem til 2030. Videre er det mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn 
i 2050.  
 
I Parisavtalen ble det enighet om at den globale oppvarmingen må holdes under to grader – og 
at vi skal tilstrebe 1,5 grad – for at vi skal unngå farlige klimaendringer. Dersom Norge skal 
kutte utslippene i tråd med verdensgjennomsnittet innenfor togradersmålet på 1,5 til 3,1 tonn 
per innbygger, må utslippene ned fra dagens nivå på om lag 52,7 millioner tonn til mellom 
10,2 – 20,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2050, gitt en befolkning på 6,6 millioner. Dette 
tilsvarer 60-80 % kutt i forhold til 1990-nivå for Norge.  
 
For at Norge skal kunne nå disse målene vil det kreves flere og sterkere virkemidler enn det vi 
har sett frem til i dag, jf. Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavutslipps-
utvikling fra 2014. Miljødirektoratets sektorvise gjennomgang av ulike klimatiltak viser at det 
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kan være mulig å redusere Norges utslipp i 2050 ned til et nivå som tilsvarer 1-2 tonn per 
innbygger. For å kunne nå dette målet spiller kommunene en viktig rolle. Det er spesielt innen 
veitrafikk (samordnet areal- og transportplanlegging), jordbruk, oppvarming og 
energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for reduserte 
klimagassutslipp. 
 
Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging vedtatt 12. juni 2015, regionale Areal- og transportplan Buskerudbyen 
2013-2023 og nye regional plan for areal og transport. Målet med føringene er at arealbruk og 
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønsteret bør bygge opp under 
stamnettet i kollektivtransporten framfor lokalisering langs et vegnett som forutsetter bruk av 
privatbil. Kollektivtilbudet bør utvikles til sammenhengende nettverk som binder sammen 
knutepunktene, sentrumsområdene og lokalsamfunnene innenfor by- og tettstedsområdet. 
Potensialet for fortetting og transformasjon bør være utnyttet før nye utbyggingsområder tas i 
bruk. Videre skal det tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og omkringliggende 
LNF-områder. 
 
Lier kommune har stort utbyggingspress. Vedtatt planprogram for perioden 2017 -2028 viser 
at det er tilstrekkelige planavklarte boligarealer til å dekke behovet i kommuneplanperioden 
2017-2028. I forslag til ny arealdel er det lagt til rette for ca. 597 nye boliger. Det vises til at 
Lierstranda og Gullaug på lengere sikt gi muligheter for omfattende bolig- og 
næringsutvikling med ytterlige 10.000 nye boliger. Med bakgrunn i dette vil det være ett 
mindre behov for å legge til rette for nye boligområder i kommende planperiode som har en 
beliggenhet utenfor hovedsatsningsområdene i Lierbyen, Lierstranda og Gullaug.  
 
I vår uttalelse til forhåndshøringen, forutsatte vi at kommunen vurderte forslag til nye 
boligområder opp mot kommunens satsningsområder og behov for nye boligområder i 
henhold til prognoser for befolkningsvekst. Fylkesmannen viser til at flere av områder vi 
anbefalte tatt ut i forhåndshøringen, er fulgt opp. Likevel legger planen i for stor grad til rette 
for boligutvikling som ikke er i tråd med kommunens egne satsningsområder og i strid med 
de overnevnte føringene. Vurderingene som foreligger knyttet til dette i 
konsekvensutredninger, er etter vår vurdering også mangelfullt utredet. Dette medfører 
utfordringer med å styre utvikling i kommunen i retning av en bærekraftig utbygging og 
transportmønster, som er vesentlig for å nå de nasjonale målene. 
 
Videre ba vi om at kommunen vurderte å ta ut tidligere avsatte områder, før nye områder 
legges inn. Vi viser til at en systematisk gjennomgang av de ubebygde områder i gjeldende 
kommuneplan og vurderinger opp mot de overnevnte føringene bør være en sentral del av 
kommuneplanarbeidet. Vi ser at dette er vurdert, uten at noen områder er tatt ut. Dette er 
svært uheldig, da et stort overskudd av boligtomter i kommunen gir en dårligere utnyttelse og 
mindre mulighet for kommunen til å styre ønsket boligutvikling.  
 
Vi har merknader til følgende nye områder for boligbebyggelse: 
 
Nr. 73 Søndre Bråtan 
Området vil fremstå som en utvidelse av boligområdet på Bråtan/Utsikten. Fylkesmannen 
mener det er svært uheldig å legge til rette for boligutbygging i et område med manglende 
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gang- og sykkelvei til Lierbyen, som medfører behov for skoleskyss til Hegg og Lierbyen. 
Fylkesmannen vil også legge vekt på at det i forbindelse med forrige rullering av 
kommuneplanen ble fremmet innsigelse fra Fylkesmannen til tilgrenset området på Brastad på 
bakgrunn av hensyn til landskap, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
støyproblematikk. I planbeskrivelsen vises det til at reguleringsarbeidet for Brastad er 
påbegynt, men ikke fullført da det er vanskelig å finne god veiadkomst. Videre vises det i 
planbeskrivelsen til at området samsvarer dårlig med langsiktig arealstrategi med en 
beliggenhet som ikke samsvarer med mål om klimavennlige transport. På bakgrunn av dette 
kan vi ikke anbefale at kommunen legger inn ytterligere boligområder i samme området. 
 
Nr. 55 Fargerliåsen 
Område nr. 55 ligger i tilknytting til etablert boligområdet på Fargerliåsen/Poverudbyen med 
en avstand på ca. 3 km til Sylling skole. Selv om område ligger med viss nærhet til Sylling vil 
området likevel bli bilbasert, da det er lav kollektivdekning og manglende gang- og 
sykkelforbindelse. Videre vil utbygging medføre uheldige landskapsvirkninger, der 
utbyggingen vil føre til et kraftig inngrep i dalsiden og med en eksponert bebyggelse. Vi viser 
i den sammenheng til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 
der store terrenginngrep skal unngås av hensyn til virkninger for landskapet. Videre er det 
svært uheldig å legge nye boligområder i aktsomhetsområde for snøskred. På bakgrunn av 
dette samlet sett fraråder vi at område omdisponeres til boligformål.  
 
Nr. 61. Øvre Justad 
Område nr. 61 er en utvidelse av eksisterende boligfelt for fremtidig boligutbygging på 
Oddeval som ble foreslått i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen hadde innsigelse til 
forslag om boligbebyggelse i samme området som nytt området medfører i siste rullering, 
grunnet landskapshensyn og til strid med føringer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, da det mangler trafikksikker gang- og sykkelvei. På bakgrunn av det 
samme anbefaler vi at område tas ut av planen.  
 
Nr. 76. Nøsteveien 107 
Område utgjør en kile i et jordbruksområde som mangler trafikksikker gangadkomst og 
veikryssing. Å omdisponere område til bolig vil etter vår vurdering være svært uheldig da 
område vil bli bilbasert slik det foreligger. Videre vil utbygging i område føre til ytterligere 
press for nedbygging av omkringliggende landbrukseiendommer. Fylkesmannen fraråder at 
område omdisponeres av hensyn til jordverninteressene og strid med føringer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Nr. 45 Gamle Ringeriksvei og nr. 49 Langenga 
Når det gjelder område nr. 45 Gamle Ringeriksvei og nr. 49 Langenga ligger disse nært 
eksisterende boligområder på Tranby, men mangler gang- og sykkelvei langs Gamle 
Ringeriksvei. Videre er det svært uheldig å omdisponere mindre enkeltstående arealer, da det 
kan føre til en uheldig bit for bit utvikling av boligområder i et landbruksområde. 
 
Overnevnte foreslåtte boligområder er etter Fylkesmannens vurdering ikke i tråd 
kommunens hovedsatsningsområder og dermed ikke tråd med de overnevnte føringene for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen anbefaler derfor at 
områdene nr: 45, 49, 55, 61, 76 og 73 tas ut av planen.  
 
Nr. 87 Solberg gård 
Etter Fylkesmannens vurdering kommer område nr. 87 Solberg gård dårligst ut av foreslåtte 
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nye boligområder. Området har dårlig kollektivdekning og en avstand på 4,5 km til nærmeste 
skole i Sylling. Videre mangler det tilstrekkelig gang- og sykkelvei til området. Området 
bygger ikke opp under kommunens satsningsområder eller opp under kommunens tettsteder. 
På bakgrunn av dette vil det være svært uheldig å legge til rette for utbygning av 36 nye 
boliger. Fylkesmannen fremmer innsigelse til området nr. 87 Solberg gård grunnet strid 
med føringer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging. 
 
Landbruk 
 
Fylkesmannen anser det som positivt at flere områder på dyrka mark er tatt ut fra forslag til 
kommuneplan som ble sendt på forhåndshøring. Planen legger likevel til rette for nedbygging 
av nesten 300 dekar sammenlagt, delvis eller i sin helhet på dyrka mark. Vi viser til at 
Stortinget vedtok en Nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal 
omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Dette er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her 
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020. Videre har jordverninteressene blitt trukket 
frem i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Bakgrunnen for 
målsettingene er først og fremst å sikre tilstrekkelig jordbruksareal for varig framtidig 
matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at matjord blir omdisponert og tatt i bruk til 
andre formål. Kommunenes arealdisponeringer er vesentlige for at Stortingets jordvernmål og 
mål om økt matproduksjon skal kunne nås. 
 
Vi viser igjen til at det er et mindre behov for ny boligbebyggelse i kommende planperiode, 
derfor vil det ikke være behov for å bygge ned dyrka mark. Vi viser i den sammenheng til at 
nedbygging av dyrka mark kun kan aksepteres dersom det foreligger nasjonalt viktige 
samfunnsinteresser. Dette gjelder også for nye områder for tjenesteyting og næring. 
Fylkesmannen vil også trekke frem at flere av områdene som foreslås lagt på dyrka mark er 
små i størrelse og medfører derfor en svært uheldig bit-for-bit utvikling av spredt bebyggelse i 
jordbruksområdene.  
 
Med bakgrunn nasjonale jordvernmål anbefaler vi at følgende områder med dyrka eller 
dyrkbar mark tas ut av planen: 9. Gravdal, 10. Gamle Drammensvei 6, 13. Egge gård, 23. 
Søndre Linnesvollen – Matriket, 99. offentlig formål i Lierskogen, 37. Skogli, 46. 
Haugerudbråten, 49. Langenga, 58. Skjæret, 76. Nøsteveien107, 78. Vårbakken.  Særlig 
uheldig er områdene 15. Egge gård, 23. Søndre Linnesvollen – Matriket, 99.offentlige 
formål i Lierskogen og 76 Nøsteveien 107. 
 
Område 92. Heia idrettsanlegg innebærer nedbygging av et areal på 115 dekar god og svært 
god jordkvalitet. I konsekvensutredningen vises det til at område skal brukes som et 
flerbruksanlegg som vil kunne bestå av blant annet kunstgressbane, treningssenter, 
rulleskibane, idrettsmotell osv. Dette er formål som innebærer at dyrka marka blir bygget ned. 
Videre er det ikke vurdert ett konkret behov for slike anlegg i kommunen. Fylkesmannen 
viser igjen til at nedbygging av dyrka mark bare skal skje dersom det er tungtveiende 
samfunnsmessige grunner som tilsier dette. Med bakgrunn i dette kan ikke Fylkesmannen 
akseptere at område nr. 92 Heia idrettsanlegg bygges igjen og fremmer innsigelse grunnet 
jordvernhensyn. 
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Næringsområder 
 
I Fylkesmannens uttalelse til forhåndshøringen ba vi kommunen vurdere forslag til nye 
næringsområder opp mot kommunens satsningsområder. Utvikling av Liers næringsliv skal 
lokaliseres til Gjellebekk/ Gunnaråsen, Lierbyen, Lierstranda og Gullaug. Vi mener det er 
uheldig at de fleste av foreslåtte områdene for ny næringsvirksomhet er lagt utenfor disse 
områdene. Vi viser igjen til nasjonale føringer og mål om at utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  
 
Videre ba vi om i forhåndshøringen om at områder for ny næring ble vurdert etter strategier 
for næringsvekst og lokalisering, med ABC-metoden. I Regional plan for areal og transport i 
Buskerud som ble vedtatt i februar 2018, er det føringer om at detaljhandel og volumvarer 
(arealkrevende varer som brunevarer, hvitevarer, møbler og lignende) skal plasseres i 
sentrum. Plasskrevende varer (biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer samt planteskole/hagesentre) skal plasseres i områder utenfor sentrum.  
 
I kommunens planbeskrivelse vises det til at næringsområdene skal være lokalisert ut ifra 
hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Videre vises det til at Liers 
næringsområder og bedrifter er kartlagt etter ABC- prinsippet i forbindelse med Buskerudby- 
samarbeidet. Fylkesmannen kan ikke se at det er fortatt en slik kartlegging for de nye 
næringsområdene planen medfører i kommuneplanarbeidet, eller satt bestemmelser som sikrer 
at næringstype for områdene er i tråd med ABC-prinsippet. Å fastsette bestemmelser som 
styrer hvilke typer næring som kan etableres i de ulike områdene, er ett vesentlig grep for å 
styre arealbruken i kommunen i tråd med føringer for samordnet bolig-, areal-, og 
transportplanlegging.  
 
Med bakgrunn i manglende vurderinger og bestemmelser som sikrer næringsutvikling i 
tråd føringer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging fremmer Fylkesmannen 
innsigelse til næringsområdene nr. 1. Kjenner øst, nr. 4.Pukkverket, nr. 6. Leirdalen, 10. 
Gamle Drammensvei, 13. Egge gård, 19. Lyngås grustak og 23 Søndre Linnesvollen – 
Matriket.  
 
Når det gjelder bestemmelsen § 12- 5 om grad av utnytting for næringsområder oppgis grad 
av utnytting i (% - BYA). Vi forutsettes at dette korrigeres til BRA som er riktig for 
næringsbebyggelse i tråd med Tek 17 § 5-4.  
 
Markaområdet – nr. 6. Leirdalen – næring og nr. 100 skianlegg i Leirdalen 
 
Fylkesmannen anser det som positivt at flere av forslagene til næringsutvikling i Leirdalen 
som går betydelig inn i markaområdet og som innebærer flytting av viltkorridoren, er tatt ut 
etter forhåndshøringen. I gjeldende planforslag er det to alternativer til arealbruk i Leirdalen 
som gjenstår. Ett for næringsformål på 198 dekar og ett på 225 dekar for skianlegg. Begge 
alternativene innebærer ny arealbruk innenfor markagrensa.  
 
Vi viser til Lov av 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende 
kommuner. Gjennom loven er markagrensa sikret samtidig som det er et generelt forbud mot 
bygge- og anleggstiltak. Deler av lovens virkeområde som omfatter Vestmarka og 
Kjekstadmarka ligger i Lier kommune.  



Side 7 av 12 

 
Fylkesmannen vil sterkt fraråde område nr. 6 for næring innenfor markagrensa. Dette er i 
strid med markaloven § 4 der arealformålet i marka er fastsatt til LNF-formål. En utbygging 
av næringsvirksomhet vil også komme i konflikt med forbudet mot bygge- og anleggstiltak i 
markaloven § 5. Videre viser vi til vår forhåndsuttalelse der vi påpekte at det skal foreligge 
vesentlige samfunnsinteresser for å kunne justere markagrensa. Slike interesser kan knytte seg 
til behov samfunnet har som vil være viktigere enn å bevare områder innenfor Marka. 
Omdisponering av markaarealer begrunnet i arealpress og en generell tomtemangel for 
næringsarealer i kommunen er etter Fylkesmannens vurdering ikke tilstrekkelig tungtveiende 
hensyn til at markagrensen kan endres. Det fremkommer ikke av forslaget at det er et konkret 
behov for næringsarealer i det aktuelle området. Fylkesmannen kan dermed ikke se at det 
foreligger tungtveiende samfunnsinteresser til grunn for å flytte markagrensa.  
 
Når det kommer til friluftsinteresser, viser vi til at Damtjerns verdi som rekreasjonsområde 
har blitt sterkt redusert, både pga. bygninger i nærheten og pga. økt forurensning som har 
redusert vannkvaliteten. Ved ytterlige ny utbygging i området er det sannsynlig at 
vannkvaliteten i Damtjern vil bli forringet ytterligere, samt at områdets verdi i 
friluftssammenheng vil bli betydelig forringet. Vi viser til at området ligger ved en viktig 
inngangsport til marka med tursti fra utfartsparkeringen videre inn i Kjekstadmarka. Vi viser 
til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her er 
hovedmålsettingen at befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøet 
skal prioriteres i det offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant annet at friluftsliv i og 
ved tettsteder skal prioriteres og at områder sikres. 
 
Når det gjelder område nr. 100 skianlegg i Leirdalen, er det i Markalovens § 7 første avsnitt 
nr. 3 åpnet opp for unntak, der kommunale planer kan åpne opp for idrettsanlegg og skianlegg 
innenfor lovens formål. I planbeskrivelsen side 9-10 vises det til at utredninger av behov for 
skiskytingsanlegg i området og hvilke følger anlegget vil ha for ferdsel, friluftsliv og 
hensynsfull bruk av Marka. Dette er forhold som ikke fremkommer tydelig av 
konsekvensutredningen og som burde vært fremlagt ved kommuneplanrulleringen.  
 
Videre ligger deler av det nordligste arealet for område nr. 100 ved inngangen til planlagt 
viltovergang over Gjellebekk. Vi viser til Miljøverndepartementets (MD) vedtak av 27. 
september 2013, der departementet fant at det er riktig å etablere en framtidig viltkorridor 
mellom tomten til Bauhaus og Alpharma. Viltkorridoren er vesentlig for å sikre en utveksling 
av hjortevilt mellom Hurumhalvøya og nordover som er nødvendig for å ivareta en levedyktig 
bestand på Hurumhalvøya. 
 
 Med bakgrunn i manglende vurderinger av påvirkning og sikring av området ved 
inngangen til avsatt viltkorridor, har Fylkesmannen innsigelse til område nr. 100 skianlegg 
i Leirdalen. Vi ber om at kommunen vurderer å ta ut deler av arealet lengt nordøst i 
forslaget. 
 
Vi minner om markaloven § 6, 2. ledd hvor det går frem at kommuneplanens areadel som 
vedrører Marka skal stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og 
bygningsloven. Etter at planen er vedtatt av kommunestyret skal arealdelen oversendes til 
departementet. Departementet kan endre kommunens plan dersom det anses som nødvendig 
for at planen skal være i samsvar med lovens formål. 
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Barn- og unges interesser 
 
I Fylkesmannens uttalelse til forhåndshøringen ba vi om at befolkningens tilgang til 
rekreasjon, friluftsmuligheter og lekeområder vurderes. Vi viser i den sammenheng til 
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og til 
stortingsmelding nr. 18 (2015-2016 – friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet. om 
friluftsliv der behovet for gode nærmiljøer for barn og unge, med god tilgang på trygge og 
varierte områder for lek og aktiviteter omtales. Det er påvist at egenskaper ved det fysiske 
miljøet påvirker aktivitetsnivået. Gjennom planlegging skal det legges til rette for korte 
avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet. Med dette ber vi om at hensynet til barn 
og unge og deres behov for gode og aktivitetsfremmende utearealer skal tillegges stor vekt 
ved avveining av områdene i rulleringen. 
 
Det er foreslått å endre gjeldende arealbruk på område nr. 86 Tveitabanen, fra idrettsanlegg til 
boligformål. Området er i dag opparbeidet til en fotballbane. Det går frem av 
konsekvensutredningen at Lier idrettslag ikke bruker banen, men at den brukes av barn og 
unge i nærområdet. Videre er det ikke vurdert hvorvidt likeverdige aktivitetsområder for barn 
og unge i nærområdet kan erstatte banen. Vi viser i den sammenheng til Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser spesielt til punkt 
5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere og punkt 5d hvor det går frem at dersom 
arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, skal det stilles krav 
om erstatningsarealer. 
 
Vi mener konsekvensene for barn og unges interesser er mangelfullt utredet ved dette 
forslaget og fremmer innsigelse til forslaget nr. 86 som resulterer i at et 
lekeareal/fotballbane på ca 12 daa blir omdisponert til boligformål.  
 
Andre forhold og forslag til ny arealdisponering 
 
20. Toverud massetak 
I Fylkesmannens uttalelse til forhåndshøring av planen frarådet vi utvidelse av masseuttaket 
da området består av viktig naturmangfold, ligger i nærheten av vassdrag, av 
landbruksinteresser og landskapshensyn til Holsfjorden. Videre ba vi om at området vurderes 
ut ifra målene for regional plan for vannregion Vest-viken. 
 
I BioFokus kartlegging av naturverdier i området fra 2014, er det kartlagt tre 
naturtypelokaliteter innenfor og grensende til planområdet. To av disse har fått høyeste verdi 
A og en har fått verdi B. Det er videre 11 rødlistearter kjent i område, der to er i kategorien 
sårbar (VU) og 9 i kategorien nær truet (NT). Områdene består blant annet av bekkekløft og 
rik edelløvskog. Videre er det for alle tre registrerte område vurdert til å være viltområde av 
lokal verdi for leveområde/hekkeområde for spurvfugl og spetter. Det er også kjente 
hekkeplasser for vandrefalk i bergveggen.  
 
I Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 er det 
fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler loven miljørettslige 
prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12, med blant annet føre-var-prinsippet, 
vurdering av samlet belastning og krav til kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn.  
 
Videre har Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å 
stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2020. Gjennom planarbeid er det derfor særlig 
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viktig at leve-områder for sjeldne, trua og sårbare arter (kategoriene CR/EN/VU), og arealer 
med naturtyper med verdivurdering ”viktig” (B) og ”svært viktig” (A), blir ivaretatt. 
 
Konklusjonen i rapporten er at utvidelse av dagens aktivitet i område vil medføre stor negativ 
konsekvens for de registrerte naturverdiene. Fylkesmannen støtter denne vurderingen og 
fremmer innsigelse til område nr. 20 Toverud massetak. 
 
Fylkesmannen underbygger innsigelsen med at verdier knyttet til vassdrag og hvorvidt tiltaket 
vil ha innvirkning på målene i regional plan for vannregion Vest-Viken, samt 
landskapshensyn ikke er tilstrekkelig vurdert. 
 
101. Terminalbukta 
I gjeldende kommuneplan er deler av arealet for område nr. 101 Terminalbukta avsatt til 
friluftsområde i sjø. Forslaget innebærer ett areal på ca. 300 daa for småbåthavn, sjøbad eller 
andre flytende konstruksjoner. Konsekvensutredningen til område er etter vår vurdering svært 
mangelfull og belyser ikke hvilke følger en større småbåthavn eller sjøbad vil medføre. 
Videre er ikke område nevnt i planbeskrivelsen og det er ingen vurderinger rundt behovet for 
å avsette arealet til småbåthavn. Av naturbasen er det registrert flere områder med naturtypen 
bløtbunnsområde, samt er det kjent at grunnen rundt terminalbukta er svært forurenset. Dette 
er forhold som ikke er vurdert. Videre er tema knyttet til allmenn tilgjengelighet til 
strandsonen, størrelse på anlegget og andre forhold knyttet til strandsonevern ikke belyst. 
Fylkesmannen mener ett større anlegg for småbåtanlegg i forbindelse med utviklingen av 
Fjordbyen må vurderes i en større sammenheng, med flere alternativer til lokalisering. På 
bakgrunn av manglende opplysninger og vurderinger er det utfordrende å ta stilling til 
forslaget slik det foreligger. Fylkesmannen fremmer innsigelse til område nr. 101 
Terminalbukta. 
 
60. Villa St.Halvard. 
Området beskrives som et område med stort biologiskmangfold med forekomst av arten 
Streneisporus som er sterkt truet, samt forekomst av edelløslørsopp og krattsløtsopp som er 
truede arter. Området ligger også støyutsatt til. På bakgrunn av dette samlet sett anbefaler vi 
sterkt at område tas ut av planen.  
 
37. Skogli og 30 Øgården  
I tillegg til at området 37 Skogli består av 6 dekar dyrka jord av god jordkvalitet vil området 
sammen med område 30 Øgården kunne komme i konflikt med en kunstig gårdsdam med 
forekomst av liten salamander og padde. Fylkesmannen viser til at vassdrag er viktige for 
biologisk mangfold og bør ikke bygges igjen. Vi vil også vise til kort avstand til dam på Øvre 
Stabekk som også har forekomst av liten salamander. Muligheter for utveksling av arter 
mellom disse bør ikke forringes. Vi ber om at konsekvensene knyttet til dette vurderes 
ytterligere og at det påses at dammen ikke berøres vesentlig som følge av utbygging. Vi vil 
også minne om at områdene er en alternativ viltkorridor, som vil bli sperret som følge av 
foreslåtte områder. Vi ber om at konsekvensene av dette vurderes ytterligere.  
 
32. Gamle Drammensvei 59 
I forhåndshøringen til kommuneplanen påpekte vi at det går en bekk gjennom området som 
kan ha betydning for tidligere nevnt registrert salamanderdam på Øvre Stabekk, som ligger 
nord for området. Vi ba om at det det ble satt krav til at bekken blir holdt åpen og at det sikres 
et tilstrekkelig grøntbelte rundt denne. Fylkesmannen kan ikke se at konsekvensanalysen er 
oppdatert knyttet til dette, da det konkluderes med at det ikke er funn av biologisk mangfold. 
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Vi viser som ovennevnt til at områder langs vassdrag er viktige i kraft av seg selv, for 
biologisk mangfold, landskapselement og rekreasjon.  
 
Verneområder 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at naturreservater vernet etter forrige rulleringen ikke 
fremgår av plankartet. Vi forutsetter derfor Glitra naturreservat implementeres i planen. 
Videre bør foreslåtte utvidelser av Finnemarka naturreservat og Tronstad inngå dersom disse 
blir vedtatt før kommuneplanen blir endelig vedtatt. 
 
Fylkesmannen mener det er svært uheldig at område for næringsbebyggelse nr. 10. Gamle 
Drammensvei berører Tranby landskapsvernområde, der avgrensingen av næringsområde går 
inn i verneområdet. Videre fremkommer det lite informasjon om hvilke mulige konsekvenser 
omdisponering av området vil ha for verneområdet. Vi viser til naturmangfoldloven § 49 som 
sier at virkninger av et tiltak utenfor et verneområde skal tillegges vekt dersom det påvirker 
verneverdiene innenfor verneområdet. På bakgrunn av at området stekker seg inn i 
verneområde, samt manglende vurderinger om tiltakets innvirkninger fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til område nr. 10 Gamle Drammensvei 
 
Parkeringsbestemmelser 
Når det kommer til parkeringskrav, er vi positive til at bestemmelsene knyttet til dette er satt i 
tabell og viser en tydeligere oversikt enn gjeldende kommuneplan gjør. Fylkesmannen er også 
positive til at minimumskravet er noe senket, særlig for kontor, forretning og bolig. 
Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er satt makismumskrav for parkeringsdekning. 
Fastsettelse av restriktive maksimumsnormer for bilparkering, er ett av de mest effektive grep 
som kommunene kan gjøre for å stimulere til miljøvennlige transportformer og redusere 
bilbruken. Vi viser igjen til at det er et nasjonalt mål at veksten i transport i storbyområdene 
skal tas med kollektiv, sykkel og gange, jf. Stortingets klimaforlik fra 2012. Fylkesmannen 
ber om at bestemmelsene oppdateres på dette og at det innarbeides restriktive 
parkeringsbestemmelsene for særlig kontor, dagligvarehandel og annen detaljhandel. 
 
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
I Fylkesmannens forhåndsuttalelse ba vi om at konsekvensanalysen oppdateres slik at det 
kommer tydeligere frem hvilke konsekvenser ny arealbruk vil få. Fylkesmannen kan ikke se 
at konsekvensanalysen som foreligger er oppdatert siden forhåndsuttalelsen. Analysen er 
fremdeles svært generell og oppramsende, uten å trekke konklusjoner. På bakgrunn av dette er 
det utfordrende å ta stilling til ny arealbruk, da konsekvensutredninger ikke viser til hvor 
informasjonen og kunnskapsgrunnlaget er hentet fra og peker kun på momenter som kan være 
aktuelle for området. I § 18 i Forskrift om konsekvensutredninger står det at kommuneplanens 
arealdel skal beskrive virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i 
utbygde områder kan få for miljø og samfunn. På bakgrunn av dette anser Fylkesmannen 
konsekvensutredningen til å være mangelfull til å oppfylle kravene som er forventet til 
kommuneplanen.   
 
Videre er det svært uheldig at det ikke er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i forbindelse med rulleringen. Vi viser til Fylkesmannens forhåndsuttalelse der dette 
ble presisert og forutsatt utarbeidet i rulleringen. Vi viser til plan- og bygningsloven § 4-3 der 
det fremgår at ROS-analyse skal utarbeides for alle planer som inneholder utbyggingsformål. 
En ROS-analysen knyttet til kommuneplanen skal være utført på et overordnet nivå, og 
innebærer en kartlegging av farer og potensiell risiko. Analysen skal være en grovanalyse som 
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gir et oversiktsbilde, og være utgangspunkt for videre analyser/utredninger. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Med andre ord skal ROS-analysen ligge til grunn for vurderingene som blir gjort i forbindelse 
med rulleringen av kommuneplaner. En mangelfull utredning av konsekvenser innebærer et 
svekket beslutningsgrunnlag for kommunen, innbyggerne, berørte parter og offentlige 
myndigheter. Det vil derfor også kunne svekke Fylkesmannens mulighet til å ivareta 
nasjonale og vesentlig regionale interesser innenfor våre ansvarsområder. 
 
Fylkesmannen viser til DSBs veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
utgitt april 2017, som oppstiller metode for analysen og stiller krav til innhold. Fylkesmannen 
viser spesielt til at kommunen må vurdere om klimaendringer vil kunne gi andre, eller større 
konsekvenser for utbyggingsområdet, enn tidligere. I ROS-analysen bør dagens ekstremvær 
og framtidige klimaendringer tas inn. Tema for analysen kan være: stormflo og 
bølgepåvirkning, mer nedbør og ekstremnedbør, overvann, flom, skred og kritiske 
samfunnsfunksjoner (infrastruktur, bygninger etc.) På bakgrunn av ROS-analysen avmerkes 
områder med potensiell eller reell fare, risiko eller sårbarhet i planen som hensynssone. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap, også som en konsekvens av et 
klima i endring.  
 
På grunn av manglende ROS-analyse og mangelfull konsekvensutredning fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til planen. 
 
 
Oppsummering 
 
Fylkesmannen finner at forslag til kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Lier kommune 
er i strid med statlig politikk og gitte nasjonale føringer på en enkelte områder. Fylkesmannen 
håper våre innspill kan danne grunnlag for videre dialog om planforslaget. Vi imøteser 
nærmere kontakt med kommunen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli-Kristin Nordsiden 
Avdelingsdirektør 
 

 Marte Hakavik Braarud 
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