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KS-080/10 - Detaljreguleringsplan 2010-01 - Del av Lysås gård - vedtak

Det er fattet følgende vedtak:

Rådmannens forslag til innstilling:

Lørenskog kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til 
detaljreguleringsplan 2010-01, del av Lysås gård, som vist på kart datert 09.07.2010, med 
tilhørende bestemmelser.    

22.09.2010 Formannskapet

Forslag framsatt i møte:

Ingen.

Votering:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Lørenskog kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til 
detaljreguleringsplan 2010-01, del av Lysås gård, som vist på kart datert 09.07.2010, med 
tilhørende bestemmelser.    
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29.09.2010 Kommunestyret

Forslag framsatt i møte:

Per Steinar Håklev (H) fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen på vegne 
av Frp, H og KrF:

”Tursti over Lysås – adgang til Østmarka

Etter at Lysås ble regulert til LNF-område skulle brukere også sikres adgang til resten av 
marka.

Imidlertid har denne adgangen blitt vanskeliggjort da deler av turstien mot Bjørndalen
v/Pålerud – Elvågaseter er fysisk avstengt.

Vi ber om at administrasjonen får løst dette problemet slik at Lysås kan brukes som det 
friområdet det er ment som. Om nødvendig bes det laget en reguleringsplan for å få til dette.

Det forutsettes at adkomsten til LNF området Lysås og marka sikres i reguleringsplanen også 
under anleggsperioden.

Det forutsettes også at amfibiedammen innenfor reguleringsområdet tilbakeføres til 
opprinnelig stand og vernesonen på 10 m respekteres.

Vernesonen langs bekkedraget må respekteres, på Lysås er det i dag 30 m.”

Votering:

Formannskapets innstilling (rådmannens forslag til innstilling) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag fremmet av Per Steinar Håklev ble enstemmig vedtatt oversendt 
administrasjonen.

KS-080/10 Vedtak:

Lørenskog kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til 
detaljreguleringsplan 2010-01, del av Lysås gård, som vist på kart datert 09.07.2010, med 
tilhørende bestemmelser.    

Følgende forslag oversendes administrasjonen:

Tursti over Lysås – adgang til Østmarka

Etter at Lysås ble regulert til LNF-område skulle brukere også sikres adgang til resten av 
marka.

Imidlertid har denne adgangen blitt vanskeliggjort da deler av turstien mot Bjørndalen 
v/Pålerud – Elvågaseter er fysisk stengt.
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Vi ber om at administrasjonen får løst dette problemet slik at Lysås kan brukes som det 
friområdet det er ment som. Om nødvendig bes det om at det lages en reguleringsplan for å få 
til dette.

Det forutsettes at adkomsten til LNF området Lysås og marka sikres i reguleringsplanen også 
under anleggsperioden.

Det forutsettes også at amfibiedammen innenfor reguleringsområdet tilbakeføres til 
opprinnelig stand og vernesonen på 10 m respekteres.

Vernesonen langs bekkedraget må respekteres, på Lysås er det i dag 30 m.

Følgende hadde ordet til saken:

Per Steinar Håklev (H), Sverre Bugge (DnA), Turid Kristensen (H).

Rett utskrift bekreftes:

Anne Grethe Svanstrøm
utvalgssekretær


