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LØRENSKOG KOMMUNE - REGULERINGSPLAN 33-3-16 - SKÅRERSLETTA - 
FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS VEDTAK 
 
Vi viser til oversendelsen datert 25.06.2008. Fylkesmannen beklager den lange 
saksbehandlingstiden. 
 
Lørenskog kommunestyre godkjente reguleringsplan for Skårersletta, 33-3-16, i møte den 
06.02.2008. Bakgrunnen for reguleringen er at Skårersletta ønskes omgjort til en gate tilpasset 
en mer urban situasjon med rom for to kjørebaner, fortau på hver side, sykkelfelt i hver 
retning og midtrabatt med grønt preg. Reguleringsplanen legger videre til rette for å innpasse 
kombibane i henhold til Oslopakke 3 dersom det skulle bli aktuelt. 
 
Det innkom klage på reguleringsplanen fra Thongård AS ved Thomas E. Rønning i brev 
datert 05.03.2008, og fra Salemkirken Lørenskog ved Arve Engebråten i brev datert 
10.03.2008. Fylkesmannen viser til klagene. 
 
Lørenskog kommunes planutvalg tok ikke klagene til følge i møte den 16.06.2008. Saken ble 
oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
I brev datert 03.09.2008 fra klager Salemkirken Lørenskog innkom ytterligere kommentarer 
til klagesaken. Kommentarene er i det vesentlige sammenfallende med anførslene i klagen av 
10.03.2008. Vedlagt brevet fulgte Salemkirkens korrespondanse med Lørenskog kommune i 
forbindelse med saken. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke 
ytterligere saksreferat. Vi viser til kommunens innstilling og sakens øvrige dokumenter. 
 
Etter Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 01.07.1986 skal klagesaken avgjøres av 
Fylkesmannen. 
 
 
Fylkesmannen bemerker: 
 
Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 22 er en reguleringsplan ”…en detaljplan med 
tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, 
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bebyggelse og det ytre miljø i bestemte områder i en kommune innenfor den ramme §§ 25 og 
26 angir.” 
 
Det er kommunestyret i Lørenskog kommune som innenfor de rammer som plan- og 
bygningsloven gir, har kompetanse til å bestemme hvordan et område skal disponeres ved 
reguleringsplan, jf. pbl. § 27-1. 
 
I Miljøverndepartementets veileder ”Plan og kart etter plan- og bygningsloven” (publisert 
21.11.06) kapittel 05.04 uttales følgende om kommunestyrets reguleringsskjønn: 

 
”Kommunestyrets vedtak om innholdet i en reguleringsplan bygger på det såkalte frie 
skjønn. Skjønnet må imidlertid for å holde rettslig mål vøre forankret i lovens 
bestemmelser om bruk og vern av arealer og utbygging. Dette innebærer at et bredt 
spekter av hensyn er aktuelle, men noen faller utenfor, jf. lovens § 2. Videre må 
vedtaket oppfylle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet og rimelighet 
m.v., og planen må være behandlet og utformet i samsvar med bestemmelsene i lovens 
kap. VII. Reguleringsplan.” 

 
Det ligger i sakens natur at det ved utarbeidelse av en reguleringsplan må foretas en bred 
planmessig vurdering av hvilken utnytting av området som totalt sett regnes som mest 
tjenelig. Denne avgjørelsen som må baseres på lokalkunnskap, vil være av skjønnsmessig art. 
I vurderingen må ulike og til dels motstridende interesser veies mot hverandre. Av dette 
følger at en plan ofte vil kunne være til ulempe for én eller flere parter uten at dette er til 
hinder for godkjenning. 
 
Planområdet i nærværende sak omfatter hele Skårersletta i strekningen fra Solheimveien til 
Gamleveien i Lørenskog kommune. Området omfatter også krysset 
Skårersletta/Løkenåsveien/Tverrveien. 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 15.01.2007 til 12.02.2007. Det innkom 
til sammen 10 merknader. Planforslaget ble ikke endret etter offentlig ettersyn utover 
presisering av formålsbetegnelse og tilhørende justeringer av formålsfarge i henhold til 
gjeldende standard.  
 
Det vises for øvrig til Rådmannens innstilling til kommunestyret datert 08.01.2008, og 
kommunestyrets vedtak av 06.02.2008. 
 
Ad klagen fra Thongård AS 
 
I klagen fra Thongård AS datert 05.03.2008 fremsettes det et ønske om å beholde en avkjørsel 
som reguleringsplanen tar sikte på å fjerne. Avkjørselen ligger ved hjørnet av kulturhuset, og 
brukes til varelevering og annen nyttekjøring til hotellet, kjøpesenteret og kulturhuset. Det 
anføres at avkjørselen er viktig for de aktuelle aktørers logistikk. 
 
I Rådmannens innstilling til planutvalget i Lørenskog kommune uttales følgende til klagers 
anførsel: 
 

”Det aktuelle arealet som brukes til varelevering har i dag to innkjøringer, en fra 
Skårersletta og en fra Gamleveien. Rådmannen kan ikke se behovet for to avkjørsler til 
dette arealet og mener framtidig adkomst til området kan skje via Gamleveien.” 



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 

 3

 
Ad klagen fra Salemkirken Lørenskog 
 
I klagen fra Salemkirken Lørenskog datert 10.03.2008 vises det til at kirken har sitt 
forsamlingslokale der Løkenåsveien tar av fra Skårersletta. Salemkirken mener at 
Løkenåsveien blir liggende så nære forsamlingslokalet at biler som kommer fra Skårersletta 
ikke vil kunne svinge rett inn på kirkens parkeringsplass mot Skårersletta. 
 
I Rådmannens innstilling til planutvalget uttales følgende til klagers anførsel: 
 

”Avstanden mellom forsamlingslokalet og planens yttergrense er 3,5 meter. Det er 
regulert til offentlig trafikkareal helt ut i grensa av planen, men i tillegg til veiareal for 
biler omfatter dette grøft, fortau på 2-3 meter og sykkelfelt på 1,5 meter. Dermed blir 
det minimum 7,5 meter fra selve veien til hjørnet på bygningen. Dette bør være god 
nok avstand. 

 
Om det likevel skulle bli vanskelig å ”svinge rundt” for besøkende med store biler til 
Salemkirken som kommer fra Skårersletta så har også Salemkirken en stor 
parkeringsplass på østsiden av forsamlingslokalet. 

 
Planens avgrensing i dette området følger avgrensning som reguleringsplan for 
Skårer Vest fra 2003. Den nye planen innebærer noen endringer fra det som tidligere 
er regulert i reguleringsplan for Skårer Vest, men Løkenåsveien blir ikke liggende 
nærmere forsamlingslokalet enn det som er forutsatt i reguleringsplan for Skårer 
Vest.” 

 
Fylkesmannens vurdering 
 
Etter Fylkesmannens oppfatning bygger vedtaket på riktige faktiske forutsetninger. Videre har 
kommunen etter Fylkesmannens oppfatning vurdert interessene i saken opp mot hverandre på 
en forsvarlig måte. Det vises til Rådmannens innstilling til planutvalget i sin helhet, og de 
vurderinger som der fremkommer.  
 
Kommunens valg av løsning for utbygging av et område faller inn under det frie skjønn. Det 
aktuelle vedtaket er fattet i samsvar med det som er politisk ønskelig i kommunen, og det er 
lagt vekt på å tilpasse gaten til en mer ”urban” situasjon, både med og uten en kombibane. 
Fylkesmannen mener de samfunnsmessige hensyn som har begrunnet reguleringsplanen må 
tillegges stor vekt i avveiningen. Fylkesmannen kan ikke se at planen medfører slike 
konsekvenser for klagerne at planen av den grunn bør settes til side. Fylkesmannen vil videre 
gjøre oppmerksom på at enhver reguleringsendring kan føre til bortfall av kvaliteter ved 
omkringliggende eiendommer. Slike forhold vil imidlertid ikke medføre at kommunens 
vedtak om reguleringsplan anses ugyldig. Kommunen kan ta en beslutning om utbygging av 
et område selv om enkelte opplever at kvaliteten på området forringes som følge av tiltaket. 
 
Fylkesmannen viser for øvrig til forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum som lyder 
som følger: 
 

”Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller 
fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyret ved prøving av det frie skjønn.” 
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Fylkesmannen finner etter en samlet vurdering av saken ikke grunnlag for å ta klagene til 
følge.  
 
Konklusjon: 
 
Kommunestyrets vedtak av 06.02.2008 opprettholdes. 
 
Klagene har etter dette ikke ført fram. Klagesaken er dermed endelig avgjort. 
 
En kopi av dette brev er sendt partene direkte. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Odd Meldal   
seniorrådgiver  Karin Sand Oftedal 
  rådgiver 
 
Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Salemkirken Lørenskog Løkenåsveien 5 1473 Lørenskog 
Thongården AS PB 489 Sentrum 0105 Oslo 
 


