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42-7-04 
BENTERUD II  

 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DEL AV 
BENTERUD M.M., LØRENSKOG KOMMUNE 
Del av (gnr./bnr.) 100/4, del av 100/231, 100/59 og 100/60, samt mindre deler av 100/55 
og 100/80. Jfr plankart datert 30.07.1996. 
 
Reguleringsbestemmelsene er endret med bakgrunn av planutvalgets vedtak av 19.8.96, 
endret sist 10.10.96 og planutvalgets vedtak av 28.10.96, endret sist 28.10.96 
 
 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelser er: 
1.  Å legge til rette for utbygging av skole og barnehage. 
2.  Å legge til rette for bebyggelse for boliger, forretninger og kontor. 
3.  Å bedre tilgjengeligheten med fortau (langs Tunveien). 
 
 

§ 1 
Generelt 
 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
 
Planområdet som er beskrevet på planen er inndelt i reguleringsområder med følgende formål  
i henhold til Plan- og Bygningslovens § 25: 
- Byggeområde for boliger 
- Byggeområde for blandet formål (bolig, forretning, kontor) 
- Byggeområde for offentlig bebyggelse (skole, barnehage og helsestasjon) 
- Offentlig trafikkområde. 
 
 

§ 2 
Felles bestemmelser 
 
Adkomst til tomtene skal være som vist med pil på plankartet.  Den eksakte plasseringen av 
avkjørsel fastlegges på situasjonskart ved byggemelding. 
 
Ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås en god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold 
til eksisterende omgivelser.  Søknad om byggetiltak som ikke er arkitektonisk tilfredsstillende 
kan avslås. 
 
Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av planutvalget og ellers følge 
retningslinjer for gjerder, levegger og støyskjermer, vedtatt av bygningsrådet 30. juni 1980. 
 
Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming og beplantning. Utomhusarealer 
skal være opparbeidet før bebyggelse kan tas i bruk. 
 
Ethvert oppholdsrom, herunder kjøkken, i bolig skal ha vindu direkte ut mot det fri. 
 
Trafokiosker skal plasseres i samråd med planutvalget. 
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Ledninger for strøm, telefon og tv skal føres frem i jordkabel. 
 
Før det gis byggetillatelse for bebyggelse langs Gamleveien må det på forhånd innhentes 
uttalelse fra vegvesenet i Akershus Vegkontor. 
 
Bygningens plassering til Gamleveien må inneholde bl.a. tegninger av tverrprofil. 
 
Det er i frisiktsonen ikke tillatt med beplantning, gjerder eller lignende å ha større høyde enn 
0,5 m over vegplanet. 
 
 

§ 3 
(§ 3 utgår - kfr. kom. plan) 

Byggeområde for boliger 
 
Maks. tillatt bebygd areal (BYA) er 20 % av tomtens areal. 
 
 

§ 4 
 
Byggeområde for blandet formål (bolig, forretning, kontor) 
 
Maks. tillatt bebygd areal er 1950 m2. Mot Gamleveien er maks. høyde 5 etasjer, med gesims 
på cote + 191,0 og møne på cote + 194,0. 
Mot Tunveien er maks. høyde 4 etasjer, med gesims på cote + 188,0 og møne på cote + 191,0. 
 
Mot Gamleveien skal byggelinje i hovedsak plasseres i formålsgrensen. 
Mot skoletomten kan avstanden være inntil 1 m i en bredde av 15 m målt fra Gamleveien. 
Mot Gamleveien skal det være butikker i første etasje. Det kan ellers innpasses kontorer i 
bebyggelsen mot Gamleveien.  
Det skal i hovedsak være boliger i bebyggelsen mot Tunveien. 
 
En del av den foreslåtte boligmassen må bygges med livsløpstandard. 
 
Det skal utarbeides bebyggelsesplan på bakgrunn av reguleringsplanen. Det skal videre 
utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:200.  Utomhusplanen skal gjøre rede for 
utformingen av parkerings-, leke- og oppholdsarealer på tomten. 
 
Minimum 2/3 av parkeringen skal anlegges under terreng/under bygninger. 
Parkeringen skal gi følgende dekning: 
2,3 plasser pr. leilighet 
1 plass pr. 50 m2  kontor 
1 plass pr. 30 m2  butikk 
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§ 5 
 
Byggeområde for offentlig bebyggelse (skole, barnehage og helsestasjon) 
 
Maks. gulvareal (BRA) er 6000 m2. 
 
Før byggetillatelser/igangsettingstillatelser skal gis skal det være utarbeidet en 
bebyggelsesplan for området i h.t. Plan- og Bygningslovens § 28-2.  Planen skal vise 
bygningers plassering og utforming, adkomstforhold for kjørende trafikk, adkomstforhold og 
interne veier for gang- og sykkeltrafikk samt utearealenes opparbeidelse. Planen skal også 
gjøre rede for materialbruk i bygninger. 
 
 

§ 6 
 
Offentlig trafikkområde 
 
Innenfor det regulerte området skal anlegges kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei samt annet 
trafikkareal som anvist på kartet. 
Det skal etableres støyskjerming mot den fremtidige Nordliveien. 
Støyskjermingen skal tilfredsstille krav satt i gjeldende normer. 
 
 
 
 
 
 
Lørenskog kommunestyre har i sitt møte den 11.12.1996, som sak nr. 91, vedtatt 
Reguleringsplan med bestemmelser for  BENTERUD  II,  gnr. 100 bnr. 4 m.fl.  
i henhold til plan- og bygningslovens § 27 - 2. 1. 
 
 

 
 
 

Kommuneplanbestemmelser vedtatt den 11.02.2015  
erstatter § 3 i disse reguleringsbestemmelsene.  

 
 
 
 
 
 
 
PS: Se også kommunestyrets verbalvedtak oversendt administrasjonen. 


