
I medhold av plan- og bygningslovens 
§§ 12–8, 12–9 og 17–4 og Forskrift om 
konsekvensutredning, varsles oppstart av 
områderegulering med tilhørende konsekvens-
utredning, og oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale for planområdet ”Fjellhamar 
Øst”, Lørenskog kommune, vist med stiplet 
plangrense i kartet under. Samtidig legges for-
slaget til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med planarbeidet er å legge 
til rette for boligbebyggelse med tilhørende 
utearealer, samt grønnstruktur og teknisk 
infrastruktur. Forretning/tjenesteyting/næring 
vil også vurderes på deler av planområdet.

Det vesentlige av planområdet er idag i 
kommuneplanens arealdel avsatt til 
fremtidig bebyggelse og anlegg med krav til 
felles planlegging. Et område i sør er avsatt til 
eksisterende grønnstruktur og skal i hovedsak 
videreføres som det. Det varsles for et 
planområde på ca. 64 daa. 

Planen vil fremmes som en 
områderegulering og forslagsstiller er 
Lørenskog kommune, som i samarbeid med 
private grunneiere innenfor varslingsområdet, 
Taraldset Eiendom AS og Selvaag Eiendom 
AS, utarbeider planforslag. 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR 
OMRÅDEREGULERING AV FJELLHAMAR ØST, 
OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
SAMT VARSEL OM OPPSTART AV FORHANDLINGER OM 
UTBYGGINGSAVTALE. 

Områdereguleringen jf PBL§ 12-3 
er en kommunal plan. Plan– og 
bygningsloven åpner likevel for at 
private kan utarbeide den helt eller 
delvis på vegne av kommunen. 
Deler av planområdet kan bli 
planlagt med en detaljeringsgrad 
som gjør etterfølgende plankrav 
om detaljregulering (jf PBL § 12–3) 
overflødig.

Et dialog- og orienteringsmøte vil 
bli avholdt 11.09.2017, kl. 18.00, 
Fjellhamarveien 46, 3. etasje. 
Alle er velkomne for å bli informert, 
samt stille spørsmål om og gi innspill 
til planarbeid. 

Opplysninger om planarbeidet 
kan fås ved henvendelse til blå 
arkitektur landskap ab, Karin Willén, 
tlf: +46 8 600 31 40, 
info@bluearchitecture.com.

Naboer og grunneiere blir varslet 
direkte. I tillegg kan varsel og 
forslag til planprogram ses på 
Lørenskog kommunes hjemmeside 
ved å følge lenken som står nederst 
til høyre: 
”Viktige lenker til plankunngjøringer”

Innspill til planarbeid, 
planprogram og/eller utbyggings-
avtale kan sendes til: blå arkitektur 
landskap ab, box 7036, S-12107 
Stockholm Globen, Sverige  
Eller til:  info@bluearchitecture.com

Send gjerne kopi til: Lørenskog 
kommune, Reguleringsavdelingen, 
pb 304, 1471 Lørenskog  Eller til:
postmottak@lorenskog.kommune.no.

Vennligst merk henvendelsen med 
kommunens saksnummer 15/1677.

Frist for innspill: 
17.10.2017

Kart over planområdet 
med planavgrensning


