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Offentlig ettersyn av detaljregulering for Sønsterudveien 2
Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 23.juni 2020 å legge ut planforslag for Sønsterudveien 2 på høring.
Høring betyr at du kan gi innspill til forslaget.
Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ca. 48 boenheter i blokkbebyggelse fordelt på to blokker
på 3-5 etasjer, med dagligvarebutikk og mulighet for et par mindre nøringsvirksomheter i første etasje og deler av
andre etasje. Hovedmengden av parkering legges under lokk/terreng, men det tillates noe overflateparkering.
Boligenes utearealer legges på lokk over dagligvarebutikken og nede ved Skredderstubekken. Planforslaget
ivaretar en beregnet flomsituasjon i Skredderstubekken og bedring av trafikkforholdene for gående og syklende
langs Sønsterudveien og en bedre kryssløsning Skiveien- Bekkeliveien. I tillegg til bolig og næringsvirksomhet
settes det av areal til en offentlig miljøstasjon.

Du kan si din mening
Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Du kan sende innspill på e-post
til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 SKI.
Merk innspillet med saksnummer PLAN 19/00171. Fristen for innspill er 6. november 2020.
Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer innspillene før det
sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens
nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.
Fremdrift
Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme
innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger å vedta planforslaget i kommunestyret vinteren 2021.
Her finner du dokumentene
Saksdokumentene kan du se på kommunens nettside www.nordrefollo.kommune.no/horinger/
Du kan også se utskrift av forslaget på innbyggertorgene på Ski rådhus og Kolben i Kolbotn, og biblioteket i Ski
sentrum.
Informasjon om saksgang, og tidspunkt og sted for politiske møter finner du på www.nordrefollo.kommune.no,
og ved å kontakte kommunens sentralbord på telefon 02178.

Nær og nyskapende
Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Idrettsveien 8, 1400 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 3010, 1402 Ski

Tlf. 02178
nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune

postmottak@nordrefollo.kommune.no
Org.nr 922 092 648

Har du spørsmål?
Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på telefon 02178 eller epost anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no.

Med hilsen
Anna Lina Toverud
Landskapsarkitekt
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