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FØLGEBREV NABOVARSEL 
 
Kommunedirektøren har gitt samtykke til parallellbehandling av plan og byggesak i denne saken da 
planforslaget og det skisserte byggetiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. Forholdene ligger 
dermed til rette for en parallell behandling av detaljregulering og rammetillatelse. Som følge av dette sendes 
nabovarsel ut samtidig med at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 6 uker for både plan 
og nabovarsel. Naboer kan sende en samlet uttalelse til plan- og byggesaken. 
 
I plansaken er kontorbygget i Vestveien 22 regulert og illustrert med fem etasjer. Som følge av et krevende 
marked med økte energipriser, rente- og materialkostnader, i kombinasjon med kapasitets-, transport- og 
leveranseutfordringer, har Ski Eiendom AS besluttet å søke om oppføring av tre etasjer inkludert kjelleretasjer 
nå, og fem etasjer i fremtiden. I nabovarselet vises derfor tre etasjer, fremtidig situasjon med fem etasjer 
fremkommer av planforslaget.  
 
Ski Eiendom har signert leiekontrakt for tre kontoretasjer, inkludert tilgang til funksjoner i kjeller.  
 
Bygget er dimensjonert for fem etasjer både konstruktivt, ventilasjonsteknisk og brannteknisk (inkludert 
rømningskapasitet i trappeløp). Det er i tillegg avsatt tilstrekkelig areal/kapasitet for sykkel, bilparkering, 
renovasjon etc. for fremtidig situasjon, i tråd med reguleringsbestemmelsene. 
Ski Eiendom As jobber kontinuerlig med å forsøke å få leid ut de to siste etasjene, det er ikke sannsynlig å få 
dette på plass før byggesaken skal behandles. Den dagen det blir aktuelt å bygge på de to siste etasjene vil 
det sendes ut nytt nabovarsel.  Fasadene i en fem etasjes løsning blir en videreføring av det omsøkte 
alternativet i tre etasjer. 
 
Omsøkt alternativ i tre etasjer utvikles ikke med felles takterrasse. Det er følgelig ikke krav om universell 
tilgjengelighet eller teknisk rom på tak til vertikal kommunikasjon og tekniske funksjoner. 
Krav til blå-grønn faktor ivaretas i omsøkt forslag, blant annet gjennom sedum på tak. 
 
Omsøkt tiltak omfatter i tillegg til en treetasjes bygning, alle utearealer inkludert adkomstvei og friområde. 
Høyde på adkomstvei tilpasses til eksisterende situasjon på naboeiendommer.  
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at renovasjonsbil vil kunne snu ved bruk av forplass på forsiden av 
det nye bygget. Dog vil tiltakshaver jobbe med å finne andre løsninger før innsending av rammesøknad. 
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