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Områderegulering 19/5385 - Benterud skole - utvidelse - offentlig ettersyn 
 
Formannskapet i Lørenskog kommune fattet 16. juni 2021, i sak 135/21, følgende vedtak: 
 
«1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områderegulering, 2019- 2, 
Benterud skole - utvidelse, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn.  
 
2. Kommunedirektøren starter med reelle forhandlinger med de berørte eiendommene for å se om det 
er mulig å komme frem til frivillig innløsning.  
 
3. Kommunedirektøren bes fremlegge en plan for anleggstrafikken som i størst mulig grad hensyntar 
støv, støy og de myke trafikantene i anleggsperioden for utvidelse av Benterud skole. Planen skal 
fremlegges senest i forbindelse med BP2-saken for utvidelsen». 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av Benterud skole med flerbrukshall, 
for en økning i elevkapasiteten fra 395 til ca 805 elever. Det foreslås at eksisterende skole bevares, 
med unntak av gymsalen som tillates revet. Nytt skolebygg foreslås oppført som et tilbygg til 
eksisterende skole mot vest. Planforslaget omfatter også et nytt idrettsbygg/svømmehall og ny 
barnehage som foreslås i fase to i utbyggingen. Her er det krav til vedtatt detaljregulering før 
utbygging kan skje. Eksisterende grøntområde sør for skolen, som i dag er regulert til veiformål, 
inngår også i planforslaget, og foreslås regulert til offentlig friområde.  
 
Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om planforslaget den 18 august kl.18.00. For mer 
informasjon om møtet, se kommunens hjemmesider: www.lorenskog.kommune.no/vare-
byggeprosjekter/benterud-skole-utvidelse/ 
 
Planforslaget kan i sin helhet ses på kommunens hjemmeside www.lorenskog.kommune.no under 
linken plankunngjøringer. 
 
Eventuelle bemerkninger må sendes til Lørenskog kommune, teknisk sektor, reguleringsavdelingen, 
Postboks 304, 1471 Lørenskog, eller til postmottak@lorenskog.kommune.no innen 3. september 
2021. Vennligst oppgi saksnummer 19/5385 i bemerkningen. 
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før 
saken sendes 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 
saksframstilling til kommunestyret. 
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Med hilsen 
regulering 
 
Tove Ursin Hellebust 
for 
Ivar Vestervik Karin Linda Glorvigen 
avdelingsleder overarkitekt 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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