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Innspill til rullering av kommuneplan fra Solon Eiendom ASA – Nordre Follo kommune  

 

Det vises til varsel om rullering av kommuneplanens arealdel i Nordre Follo kommune. Solon Eiendom er 
utbygger av flere pågående prosjekter i Nordre Follo. I tillegg eier vi, eller har opsjon på kjøp av, flere tomter 
som skal utvikles innenfor kommunen. 

Vårt innspill til kommuneplanen gjelder et større område på Fløysbonn, Sofiemyr, det som i plankartet for 
kommuneplan for Oppegård kommune omtales som felt B7. Feltet er allerede avsatt til framtidig boligutvikling i 
arealdelen. Vårt innspill knytter seg til kommunes arealstrategi og kategorisering av områderekkefølgen, hvor 
B7, på bakgrunn av kommunens forslag til LDIP, er forutsatt utviklet sent i kommuneplanperioden, etter 2030.  
 

Solon Eiendom er godt kjent med, og ønsker å støtte opp om, at utviklingen i kommunen prioriteres langs 
Follobanen og at sosial infrastruktur skal være sikret før transformasjon kan igangsettes. Imidlertid leser vi LDIP 
og kommunestyrets vedtak 16.06.2021 i sak 84/21 slik at det heller ikke er avsatt planleggingsressurser i 
kommunen til å igangsette arbeidet med områdereguleringen for felt B7/id. 1060 i kommende strategi- og 
handlingsprogramperiode. Etter vår vurdering fremstår dette som lite hensiktsmessig og koordinert. Sofiemyr 
skole er vedtatt bygd og planarbeidet er i gang. Videre er Solon Eiendom , som kommunen er kjent med, i dialog 
med  Wang Ung om etablering av ungdomsskole på Fløysbonn. I første omgang i allerede godkjente 
undervisningslokaler i Fløysbonnveien 2-4 fram til permanente skolelokaler finner sin endelige form og 
plassering innenfor nytt plangrep på felt B7 Fløysbonn. Vi mener at det, for å oppnå en framtidsrettet og 
bærekraftig stedsutvikling på Sofiemyr som et helhetlig stedmed gode stedskvaliteter, hadde vært store og 
gjensidige fordeler med å komme i gang med planarbeidet for felt B7 nå. Det er gitt en rekke føringer i 
kommuneplanen for hva et slikt planarbeid skal utrede og sikre av både infrastruktur og kvaliteter, og slik vi ser 
det, er det  en stor planfaglig gevinst i å kunne se felt B7 på Fløysbonn i sammenheng med planarbeidet for 
Sofiemyr skole, spesielt med tanke på mobilitet og forbindelser. Solon Eiendom har tidligere spilt inn ovenfor 
kommunens planavdeling at vi kan ta det  økonomiske ansvaret for gjennomføring av en områderegulering for 
felt B7. Vi er allerede i dialog med konsulenter som vi mener vil være egnet for en slik oppgave og som kan bistå 
våre interne egne planressurser. Vi har lang erfaring i komplekse planleggingsoppgaver og det er åpning i 
lovverket for at områderegulering kan gjennomføres av private utviklere. Dette fordrer imidlertid tett dialog og 
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regelmessig forankring hos planmyndigheten. Vi ønsker derfor å be om at det  tas stilling til og settes av 
planressurser i kommunen slik at planarbeidet med områdeplanen kan igangsettes. Vi ønsker å be om et møte 
hvor vi kan legge fram vårt forslag til team og våre intensjoner om hvordan et slikt planarbeid kan organiseres,: 
Vi håper dette kan gi grunnlag for en  en avtale mellom oss som utbygger og Nordre Follo kommune om et 
forpliktende plansamarbeid for Fløysbonn med snarlig oppstart. Vi ønsker å komme i gang med arbeidet, og at 
det legges opp til å se plangrepet for Fløysbonn i sammenheng med planarbeidet for Sofiemyr skole slik at det 
kan sikres robuste og framtidsrettede grensesnitt for samspillet mellom de to planområdene. 

Vi imøteser forslag til møtedato med forventning! 
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