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Detaljreguleringsplan 2012-9, Lørenskog gjenvinningsstasjon - offentlig ettersyn 
 
Teknisk utvalg i Lørenskog kommune fattet 02.11.2017, i sak 77/17, følgende vedtak: 
 
«Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, og delegasjon av 14.12.16, å legge 
forslag til detaljreguleringsplan 2012-9, Lørenskog gjenvinningsstasjon, som vist på kart datert 
29.09.2017, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 

Teknisk utvalg ber om en sak om å gjøre avhending av avfall gratis. Dette da dagens system straffer 
de som sorterer og leverer mens de som kaster andre uønskede steder slipper gratis. Oslo kommune 
har også gratis mottak av avfall. 
Det legges til grunn for støtte, et pilotprosjekt for flytting av matjord i forbindelse med dette prosjektet 
der all tilgjengelig kompetanse på feltet matjordvern tas i bruk for å sikre at matjord ikke forringes ved 
flytting. Målet for prosjektet skal være at matjord bevares innad i kommunen, at dyrkbar kvalitet 
opprettholdes, og at Stortingets vedtatte strategi for jordvern ivaretas. Prosjektet evalueres i samråd 
med uavhengige fagpersoner innenfor feltet.» 
 
Vedtaket medfører at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Tilleggsvedtak vil ikke være en del av 
planprosessen og vil måtte håndteres via andre prosesser i kommunen. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en ny gjenvinningsstasjon med tilhørende 
infrastruktur i Lørenskog sentrum. Ny gjenbruksstasjon vil blant annet bestå av; mottak for 
privatkunder og næring, mottak for hageavfall, mottak for e-avfall og farlig avfall, administrasjonsbygg 
med kontor, nødvendig kjøreareal med parkeringsplasser og kømagasin. 
 
Planforslaget kan i sin helhet ses i 5. etasje på Lørenskog rådhus, biblioteket på Lørenskog Hus  
og på kommunens hjemmeside www.lorenskog.kommune.no, under linken plankunngjøringer, f.o.m.  
13.11.2017 t.o.m. 02.01.2018. 
  
Eventuelle bemerkninger må sendes Lørenskog kommune, Teknisk sektor - regulering, pb. 304, 1471 
LØRENSKOG eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen 02.01.2018, merket med saksnummer 
15/4781. 
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før 
saken sendes videre til 2. gangs behandling og vedtak i kommunestyret. 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 og kommunestyret. 
 
Med hilsen 
regulering 
 Tove Ursin Hellebust 
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Ivar Vestervik 

avdelingsleder overarkitekt 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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