
Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram 
SØNSTERUDVEIEN 2 i Oppegård kommune
    

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av 
detaljregulering for Sønsterudveien 2 i Oppegård kommune som 
vist på kart.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for dagligvarebutikk, 
boliger, miljøstasjon, blågrønn struktur, bedring av trafikkforholdene i 
Bekkeliveien, samt oppgradering av gang- og sykkelveinettet.

Planarbeidet utføres på vegne av Mantin Eiendom AS/ A-J Eiendom 
AS (Sønsterudveien 2B) og Toa AS (Sønsterudveien 2A).

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet bes sendt skriftlig til 
vårt arkitektkontor innen 25.august 2018.
Nærmere informasjon om planarbeidet bl.a. planprogram kan 
lastes ned på Oppegård kommune sine hjemmesider eller ved 
henvendelse til siv. ark. MNAL Per Furuseth, 
e-post: per.furuseth@kvernaas.no
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Kartet kan ikke benyttes til kommersielt bruk, som situasjonskart eller kart for eiendomsmeglere. Kommunen står ikke til ansvar for eventuelle feil og mangler.
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Varsel om oppstart av detaljregulering for eiendommen
SVARTSKOG KOLONIAL, ROALD AMUNDSENS VEI 172
Gnr./Bnr.: 35/72, OPPEGÅRD KOMMUNE

Ihht Plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av
privat detaljregulering for Svartskog kolonial i Oppegård kommune som vist
på kart.

Planområdet (ca. 3,65 daa) omfatter eiendommen 35/72 (Svartskog
kolonial) og del av 35/76 (atkomstvei V8 og del av parkering P3).
Planområdet ligger i områdeplanen Bålerud-, Rødsten- og
Bekkenstenområdet. Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for
å flytte boligdelen i kolonialen til en ny enebolig. Det vil også tilrettelegges
for tilbygg på kolonialen.

Planarbeidet utføres på vegne av Svartskog kolonial AS v/ Cecilie og Tomm
Skovholt.

Merknader kan sendes innen 1.3.2019 til: Kvernaas arkitekter AS,
e-post: marit.lundanes@kvernaas.no. Nærmere informasjon kan lastes ned
fra Oppegård kommune sine hjemmesider.
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