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Detaljreguleringsplan 2016 - 8 Losbyveien - gang- og sykkelvei - offentlig ettersyn og 
varsel om informasjonsmøte. 
 
Teknisk utvalg i Lørenskog kommune fattet 06.04.2017, som sak 022/17, følgende vedtak: 
 
«Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjon av 14.12.2016 å legge 
forslag til reguleringsplan 2016-8, Losbyveien gang- sykkelvei, som vist på kart datert 23.01.2017, 
med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 
 
Utvalget ber om en utredning av amfibietunnel som tilleggstiltak for de sårbare småsalamanderne i 
tillegg til de foreslåtte avbøtende tiltak for å bedre det biologiske mangfoldets livsvilkår i Grinderud 
skogsdam.» 
 
Planforslaget legger til rette for bygging av gang - sykkelvei langs Losbyveien på en strekning fra 
Finstad til Losby besøksgård. I sør ligger ca. 550 m av tiltaket innenfor Marka og løper parallelt med 
Losbyveien, delvis gjennom skog og delvis forbi golfbanen. 
 
Planforslaget i sin helhet kan sees i Lørenskog rådhus 5. etasje og biblioteket på Lørenskog Hus og 
på kommunens hjemmeside www.lorenskog.kommune.no under linken plankunngjøringer, f.o.m- 
26.04.2017 t.o.m. 07.06.2017. 
 
Eventuelle bemerkninger må være sendt Lørenskog kommune, regulering, Postboks 304, 1471 
Lørenskog, eller postmottak@lorenskog.kommune.no senest siste dag. Vennligst oppgi vårt 
saksnummer ;15/8050, i bemerkningen. 
 
Det er besluttet å innkalle alle interesserte til informasjonsmøte om Losbyveien gang- og sykkelvei; 
4.mai 2017 kl 18:00 i kommunestyresalen, rådhuset Hasselveien 6. 
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før 
saken sendes videre til 2. gangs behandling og vedtak i kommunestyret. Deler av planforslaget ligger 
innenfor Marka og skal stadfestes av Miljødepartementet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver 
enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til 
teknisk utvalg. 
 
Med hilsen 
regulering 
 
Ivar Vestervik Atle Ustad 
avdelingsleder avdelingsarkitekt 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 

http://www.lorenskog.kommune.no/
mailto:postmottak@lorenskog.kommune.no


  

Lørenskog kommune     Dokument-ID: 17/21079  Side 2 / 2 

 
Vedlegg: 
Planinndeling_nedfotografert  
1216-8_plankart_del 1  
1216-8_plankart_del 2  
1216-8_plankart_del 3  
0. Planbestemmelser (326435)  
 
 
 
 


