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Lier kommune – samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering 
av kommuneplanens arealdel.  
 

Fylkesmannen viser til brev av 25. oktober 2018 med forslag til rullering av kommuneplanens 
arealdel for Lier for perioden 2017 – 2028. Høringsfristen er satt til 15. desember 2018. 
 
Saken gjelder 
 
Forslag til rullering av kommuneplanens arealdel for Lier gjelder for perioden 2017 til 2038. 
Gjeldene kommuneplanen ble vedtatt i 2015, men ble startet rullert i 2009. Arealdelen skal 
vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
 
Fylkesmannens kompetanse 
 
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige 
statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse 
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.  
 
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser fra 
følgende statlige etater: 
 

 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, datert 20. 
november 2018 

 Mattilsynet, datert 27. november 2018 
 Fylkesmannen i Buskerud, dater 14. desember 2018 
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Oversikt over høringsuttalelse 
 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
 

 DMF fremmer innsigelse til Lierskogen pukkverk – område 4, for endring av 
arealformål fra råstoffutvinning til næringsbebyggelse. Innsigelsen gjelder også 
mangelfull konsekvensutredning og vurderingsgrunnlag i planbeskrivelse for området.  
 

 Det fremmes innsigelse til planbestemmelse § 11-10 sikring av utnyttelse av 
mineralressurser for område 4 grunnet bestemmelse som ikke ansees å være 
tilstrekkelig for å få en forutsigbar drift av pukkverket. 

 
Mattilsynet 
 

 Mattilsynet fremmer innsigelse til kommuneplanen med bakgrunn i manglende 
vurderinger og konsekvensutredninger, samt manglende ivaretagelse og sikring av 
vannkildene. 
 
 

Fylkesmannen i Buskerud 
 

 Det fremmes innsigelse til område nr. 87 Solberg gård grunnet strid med føringer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 

 Fylkesmannen fremmer innsigelse til område nr. 92 Heia idrettsanlegg som medfører 
omdisponering av 115 dekar dyrka mark jord av svært god jordkvalitet. 
 

 Fylkesmannen fremmer innsigelse til næringsområdene nr. 1. Kjenner øst, nr. 
4.Pukkverket, nr. 6. Leirdalen, nr. 10. Gamle Drammensvei, nr. 13. Egge gård, nr. 19. 
Lyngås grustak og nr. 23 Søndre Linnesvollen – Matriket, grunnet manglende 
vurderinger og bestemmelser som sikrer næringsvirksomhet i tråd med statlige 
føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 

 Det fremmes innsigelse til område nr. 100 skianlegg i Leirdalen grunnet manglende 
sikring av området ved inngangen til avsatt til viltkoridor på Gjellebekk. 
 

 Av hensyn til barn- og unges interesser fremmes det innsigelse til område nr. 86 
Tveitabanen, som resulterer i at et lekeareal/fotballbane omdisponeres til boligformål. 
 

 Fylkesmannen fremmer innsigelse til område nr. 20 Toverud massetak av hensyn til 
naturmangfold. 
 

 På bakgrunn av manglende opplysninger og vurderinger har Fylkesmannen innsigelse 
til område 101 Terminalbukta. 

 
 Område nr. 10 Gamle Drammensvei er delvis lagt i området innenfor Tranby 

landskapsvernområde. Fylkesmannen fremmer innsigelse grunnet dette.  
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 På bakgrunn av manglende ROS-analyse og mangelfull konsekvensutredning fremmer 
Fylkesmannen innsigelse. 

 
 
Samordning 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, Mattilsynet og Fylkesmannen i Buskerud har fremmet 
innsigelse til planforslaget. 
 
Etter en gjennomgang av innsigelsene som er fremmet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for 
å avskjære noen av innsigelsene. Fylkesmannen mener planforslaget strider mot nasjonale og 
viktige regionale interessene som Direktoratet for mineralforvaltning, Mattilsynet og 
Fylkesmannen i Buskerud skal ivareta.  
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 
Videre prosess  
 
Fylkesmannen forutsetter at Lier kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med de 
ulike etatene for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte 
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.  
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære 
rutinene jf. pbl. § 5 - 6. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
Avdelingsdirektør 
 

 Marte Hakavik Braarud 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi til: 
Den norske kirke Tunsberg 
bispedømmeråd 

postboks 10 Kaldnes 2119 TØNSBERG 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region Sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg 

Mattilsynet Felles postmottak - postboks 
383 

2381 BRUMUNDDAL 

Bane Nor Postboks 4350 2308 HAMAR 
Fiskeridirektoratet region Sør Postboks 286 4379 Egersund 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Kystverket sørøst Postboks 1502 6025 Ålesund 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 

 
 
Vedlegg 
1 Fylkesmannen i Buskerud - uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 

2017 - 2028 
2 Mattilsynet – Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplan for Lier  
3 Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse med innsigelse til høring og offentlig 

ettersyn av kommuneplan for Lier kommune 
 


