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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR 
GARCHINGGATA BARNEHAGE, LØRENSKOG 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Lørenskog 
kommune setter i gang reguleringsarbeid for ny barnehage i Garchinggata, gnr 102 bnr 324 m.fl.  

Planarbeid på den aktuelle tomten er tidligere varslet (2014) i forbindelse med detaljregulering for 
Skårersletta 31, PlanID 2016-5. Barnehagetomten er i ettertid tatt ut, og fremmes nå som egen plan 
med PlanID 2020-3.  

Planområdets avgrensning 

Planområdet som det varsles oppstart for er vist i figur 1. Området er ca. 5,3 daa stort, og tomt for 
barnehage er i dag ubebygd.  

 
Figur 1. Oversiktskart. Planområdet er markert med sort stiplet linje.  
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Hva skal reguleres 

Området omfatter areal til barnehagetomt samt Ole Reistads vei. Barnehagen planlegges med 6 
avdelinger. I Ole Reistads vei skal det etableres kantparkering for levering/henting av barn i 
barnehagen. Det legges ikke opp til parkering for ansatte.  

Krav om konsekvensutredning 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4 og forskrift 
om konsekvensutredninger av 01.07.2017.   

Planstatus 

Området er regulert til offentlig friområde (idrettsplass) i reguleringsplan fra 1981. Ole Reistads vei 
og areal vest for Ole Reistads vei er regulert til offentlig vei og offentlig park i reguleringsplan for 
Rolvsrud idrettspark, vedtatt 19.06.2019.  

 
Figur 2. Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Varslingsgrense vist med sort stiplet linje.  

I kommuneplanens arealdel 2015-2026 er området vist som nåværende boligbebyggelse. Deler av 
areal regulert til offentlig park er vist som nåværende grønnstruktur.  

Mer informasjon om planarbeidet 

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet er følgende dokumenter lagt ut på kommunens nettside 
under kunngjøringer/plankunngjøringer:  

- Referat fra oppstartsmøtet med Lørenskog kommune 22.09.2020. 
- Bestilling av oppstartsmøte med vedlegg 

o Illustrasjoner 
o Enkel stedsanalyse 
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Dokumentene er lagt ved for de som mottar varslingsbrevet på e-post.  

 

Innspill til planarbeidet 

Spørsmål, merknader og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet kan sendes på    
e-post til ann.roset@asplanviak.no  

Eventuelt sendes per post til  

Asplan Viak AS 
att. Ann Kristin Røset 
Postboks 24 
1300 Sandvika 
 

Send gjerne kopi til Lørenskog kommune, reguleringsavdelingen, pb 304, 1471 Lørenskog, eller 
postmottak@lorenskog.kommune.no Merk innspillet med 20/6692.  

 

Frist for innspill er 30. oktober 2020.   

 
Alle innspill vil inkluderes i den videre saksbehandlingen.  
 

Med vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 

Ann Kristin Røset 
T: 915 50 266 | 417 99 417 
E: ann.roset@asplanviak.no 

 


