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PLANKUNNGJØRINGER
VEDTATTE REGULERINGSPLANER
Kommunestyret i Lørenskog vedtok 25.04.2018
følgende reguleringsplaner:

Detaljreguleringsplan 037 – Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 m.fl.
Hensikten med planforslaget er å legge til rette 		
for etablering av en 6-avdelings barnehage og 		
ca. 130 omsorgsboliger i Løkenåsveien 45, øst for
eksisterende sykehjem. En avfallssentral som skal
betjene større deler av Skårer foreslås etablert vest
for sykehjemmet.

Detaljreguleringsplan 038 			
– Gamleveien 3C
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for
boligbebyggelse - konsenterert småhusbebyggelse
og adkomst. Forslaget er i tråd med kommuneplanen.
Planene kan ses på Lørenskog kommunes
nettsider www.lorenskog kommune.no under 		
linken plankunngjøringer.
Eventuell klage på vedtaket må sendes 		
Lørenskog kommune, teknisk sektor – regulering,
postboks 304, 1471 Lørenskog eller 		
postmottak@lorenskog.kommune.no innen
31.05.2018. Vennligst oppgi saksnummer 17/311 for
Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 m.fl. og saksnummer 15/11062 for Gamleveien 3C.

VARSEL OM OPPSTART 			
AV PLANARBEID
Reguleringsplan for Blåkollen/Ringveien
og deler av Bråtaveien, Viggo Hansteens
vei og Vittenbergveien
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles
det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Blåkollen og Ringveien samt enkelte eiendommer tilgrensende Bråtaveien, Viggo Hansteens vei og 		
Vittenbergveien. Planen vil utføres som detalj-		
regulering etter plan- og bygningsloven § 12-3. 		
Kommunen varsler samtidig at det vurderes et
midlertidig forbud mot tiltak i samme område.
Planområdet er vist på illustrasjonen.

Hensikten med planarbeidet er å vurdere bevaring
av strøkets karakter, herunder bebyggelsesstruktur,
bygningstypologi og utnyttelse. Tiltakshaver er 		
Lørenskog kommune. Planarbeidet vurderes å ikke
utløse krav til konsekvensutredning. Berørte varsles
i eget brev. Merknader og synspunkter som kan ha
betydning for planarbeidet sendes til: Lørenskog
kommune, Reguleringsavdelingen v/Kaspar
Sandaker, Pb 304, 1471 Lørenskog innen 31.05.18.
Tlf: 67 93 42 62 eller e-post: 		
postmottak@lorenskog.kommune.no 		
Saksnummer 18/890
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