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ASTRIDSVEI 1 

ASTRIDSVEI 1 - PLANINITIATIV 

På vegne av Viken Handelseiendom AS anmodes om oppstartsmøte for reguleringsendring innenfor reguleringsplan 

for Lørenskog sentrum vest, vedtatt 24.10.12. 

Forslagsstillers kontaktinfo: 

Viken Handelseiendom AS, kontaktperson: Baard Solbekk-Sørensen, Mob nr. : 982 63 520, epost: bss@forvalter.no  
 
Fakturaadresse: Viken Handelseiendom AS, Frydenlundsgata 2B, 2010 Strømmen, e-post: 
post@vikenhandelseiendom.no 
 
 
Informasjon om plankonsulent: 

Dark Arkitekter AS, kontaktperson: Chamilla Reiersdal, mob.nr. 928 66 777, e-post: chamilla@dark.no 
 

KORT OM PROSJEKTET 

Det er ønskelig å legge til rette for restaurant/bevertning og forretning i første etasje som vender ut mot Skårersletta 

og Ragnhilds vei. Det er ikke endelig bestemt størrelse på areal avsatt til bevertning, men det anslås at det vil ligge et 

sted mellom 800 -1200 m2 BRA. Areal som ikke blir bevertning vil bli benyttet til forretningsvirksomhet. Areal som 

ønskes avsatt til bevertning ligger innenfor delfelt avsatt til bolig/forretning/kontor 2 i reguleringsplan for 

Lørenskog sentrum vest, vedtatt 24.10.12.   

Da gjeldende reguleringsplan legger ikke opp til bevertningsformål, søkes derfor å få innlemmet formålet i 

reguleringsplanen. Endringen vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for tiltaket i seg selv, eller tilgrensende 

arealer, og det bes om at endringen kan behandles med forenkles prosess jf. pbl. § 12-14. 

 

Til | Lørenskog kommune v/planavdelingen 
 
postmottak@lorenskog.kommune.no 

Postboks 304 

1471 LØRENSKOG 

Dato | 16.03.2020 
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Kartutsnitt av reguleringsplan som viser hvor endringen ønskes: 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Endringen ønskes innenfor stiplet linje. 

Forslag til endring i bestemmelsene: 

Innenfor § 4.3 i reguleringsbestemmelsene må det tilføyes formålet bevertning. Ny ordlyd blir som følgende: 

 «§ 4.3 Bolig / forretning /bevertning/ kontor_2.  I 1. etg. tillates forretning på inntil 2000 m2 BRA» 
 
 
 
PLANSTATUS 
 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.05.15, sist revidert 31.05.17 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Området endringen ønskes, er avsatt til sentrumsformål.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til senterområde, og hensynssone for fremtidig t-bane trasé.

Gjeldende reguleringsplan

Reguleringsplan for Lørenskog sentrum vest, vedtatt 24.10.12.

KONSEKVENSER AV PLANENDRINGEN:

Endringen medfører tilføyelse av formål bevertning på plankart og innlemmelse av bevertning i
reguleringsbestemmelsen § 4.3.

Da endringen i liten grad vil påvirke gjennomføring av planen, ikke gå utover hovedrammen i planen, og hellerikke
berøre hensynet til viktige berørte natur-og friluftsområder, vurderes endringen å kunne tas som en mindre
regueleringsendring/regulering med forenklet prosess jf. Pbl. § 12-14.
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_________________________ 
Trine Kvaal Leren 

 
Arkitekt/Partner 
trine@dark.no 
+47 452 84 626 

Med vennlig hilsen  

DARK ARKITEKTER AS 

  

 

 

_________________________ 
Chamilla Reiersdal 

 
Arealplanlegger 

chamilla@dark.no 
+47 928 66 777 
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