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Saksnummer 22/01254 - Bulk Langhus - Uttalelse til offentlig 
ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel for Nordre 
Follo kommune  

Vi viser til kunngjøring av offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel for 
Nordre Follo kommune 2023-2034 med frist for uttalelse satt til 12. desember 2022. 
 
Innledning  
 
Bulk Industrial Real Estate AS (BIRE) er en del av Bulk Infrastructure-konsernet, som 
utvikler og forvalter næringseiendom, fibernett og datasentre. BIRE er en av Norges 
største utviklere av industri-, lager- og logistikkbygninger. BIRE har tidligere utviklet 
Fugleåsen næringsområde, som er det siste store næringsområdet som er utviklet i 
Nordre Follo kommune. Vi har i dag grunneierinteresser i Regnbuen næringsområde, 
hvor vi i 2021 ervervet Snipetjernveien 3 og 9. BIRE jobber nå med en mindre 
omregulering av denne eiendommen og har store ambisjoner om videre vekst i Nordre 
Follo kommune. 
 
BIRE deler Nordre Follo kommunes ambisjoner om å styrke miljø og bærekraft. BIRE 
var det første eiendomsselskapet i Norge som sertifiserte et industribygg etter 
BREEAM NOR-standarden i 2019, og vi jobber nå med å realisere et nytt konsept for 
industri-, lager- og logistikkbygg kalt Bulk Wood, hvor vi setter ytterligere fokus på 
miljø og bærekraft. 
 
Samfunnsdelen og fastsatt planprogram 
 
Vedtatt samfunnsdel for Nordre Follo bygger i stor grad på FNs bærekraftsmål. 
Fastsatt planprogram gir fem mål for rullering av arealdelen. Det første målet er: 
«Samlet arealdel for Nordre Follo bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål og politiske 
mål vedtatt i samfunnsdelen og andre relevante styringsdokumenter (temaplaner med 
videre)». 
 
God tilrettelegging for næringsutvikling er blant annet en viktig bidragsyter for å 
håndtere FNs hovedutfordringer om å skape et bærekraftig velferdssamfunn og et 
sosialt bærekraftig samfunn. God tilrettelegging for næringsutvikling er videre svært 
viktig for å nå FNs bærekraftsmål nr. 8 om «anstendig arbeid og økonomisk vekst».  
 
Arealdelen 
 
Arealdelen bygger på føringene i samfunnsdelen og fastsatt planprogram. Kapittel 9 i 
planbeskrivelsen redegjør for dagens situasjon samt globale og nasjonale trender for 
næring. Videre vises det til en regional utredning av potensial for fortetting i 
eksisterende næringsområder, og det redegjøres for plangrepet. 
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Etter BIREs vurdering er det en svakhet at planforslaget behandler næringsutvikling 
relativt overfladisk og ikke går dypere ned i næringslivets behov i planperioden. 
Nordre Follo er svært sentralt lokalisert i forhold til de viktigste ferdselsårene i Oslo-
regionen. Regionen er i sterk vekst. Likevel er det ikke gjort en vurdering av 
arealbehovet til areakrevende næring i planperioden, og det er ikke satt av noen nye 
byggeområder for arealkrevende næring.  
 
Kommunen viser til den regionale utredningen av eksisterende næringsområder, men 
denne gir ikke svar på hva som er arealbehovet og gir heller ikke svar på hva som er 
faktisk «ledig» areal for utbygging. Det kan være mange årsaker til at 
næringseiendommer ikke er utnyttet fullt ut med bebyggelse. For eksempel at 
virksomheten har behov for utelagring eller ønsker å ha areal for framtidig vekst. Det 
er heller ikke praktisk mulig å «tvangserverve» areal i eksisterende næringsområder 
som ikke er utnyttet fullt ut. Et teoretisk kartlagt fortettingspotensial gjennom en GIS-
analyse må derfor ikke benyttes som et argument for ikke å utrede det reelle 
arealbehovet for næring.  
 
BIRE mener Nordre Follo kommune må utarbeide en utredning av behovet for nytt 
næringsareal i planperioden og eventuelt vurdere lokalisering av dette. Dette gjelder 
særlig arealkrevende næring (C-virksomheter). Selv om kommunen tilstreber 
«arealnøytralitet» er det viktig å vurdere konsekvensene av dette plangrepet for 
næringslivet, slik at plangrepet er tilstrekkelig belyst ved politisk behandling og vedtak. 
 
Videre kommunikasjon  
 
BIRE stiller seg til disposisjon som diskusjonspartner dersom Nordre Follo kommune 
ønsker samhandling med næringsaktører ifm. rullering av arealdelen. 
 
Eventuelle spørsmål til innspillet kan rettes til BIRE v/Jørgen Langgård på telefon: 938 
38 271 eller epost: jorgen.langgard@bulk.no.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Jørgen Langgård  
Planning Director, Industrial Real Estate 

 


