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Detaljreguleringsplan 2017-2 - Lørenskog videregående skole - offentlig ettersyn 
 
Formannskapet i Lørenskog kommune fattet den 12. juni 2019, i sak 40/19, følgende vedtak: 
 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Lørenskog 
videregående skole, med tilhørende bestemmelser slik de fremgår av vedlegg 2, ut til offentlig 
ettersyn.» 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av Lørenskog videregående skole. 
Planen legger opp til et nybygg på 4-5 etasjer vest for eksisterende skolebygg. Nytt og eksisterende 
skolebygg vil kobles sammen med en gangbro. I tillegg åpnes det for en utvidelse av eksisterende 
flerbrukshall.  
 
Planforslaget kan i sin helhet ses i biblioteket på Lørenskog Hus og på kommunens hjemmeside 
www.lorenskog.kommune.no, under linken plankunngjøringer, f.o.m. 20. juni 2019 t.o.m. 26. august 
2019.  
 
Eventuelle bemerkninger må sendes Lørenskog kommune, Teknisk sektor - regulering, pb. 304, 1471 
LØRENSKOG eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen 26. august 2019, merket med 
saksnummer 16/5308. 
 
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 
 
Ivar Vestervik Iselin Bennick Benum 

avdelingsleder avdelingsarkitekt 
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