
From:                                 "Tobias Voraa" <tobias.voraa@fabritius.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 19:09:42 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254 - Innspill til kommuneplanens arealdel
Attachments:                   12122022 - Innspill til kommuneplan grunneiere Mastemyr.pdf
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Hei,
 
På vegne av en gruppe grunneiere på Mastemyr sender vi over vårt innspill til kommuneplanens 
arealdel. 
 
Vi ber om en bekreftelse på at dokumentet er mottatt hos dere innen fristen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tobias Voraa 
 

 
 
Besøksadresse Haakon VIIs gate 2, Oslo 
Mob: +47 917 00 370 
E-post: tobias.voraa@fabritius.no 
Nettside: www.fabritius.no
Beretning: www.fabritius.no/digitalberetning2021
 

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
Categories:

"Tobias Varaa" <tobias.voraa@fabritius.no>
Mon, 12 Dec 2022 19:09:42 +0100
"Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Sak 22/01254 - Innspill t i l kommuneplanens arealdel
12122022 - Innspill t i l kommuneplan grunneiere Mastemyr.pdf
Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er enekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke påmulig svindel! Ikke åpne
vedleggeller klikk pålenker hvisduer usikker påavsenderen.

Hei,

På vegne av en gruppe grunneiere på Mastemyr sender vi over vårt innspill t i l kommuneplanens
arealdel.

Vi ber om en bekreftelse på at dokumentet er mottatt hos dere innen fristen.

Med vennlig hilsen

Tobias Varaa

Yabritius
Besøksadresse Haakon Viis gate 2, Oslo
Mob: +47 917 00 370
E-post: tobias.voraa@fabritius.no
Nettside: www.fabritius.no
Beretning: www.fabritius.no/digita1beretning2021

mailto:tobias.voraa@fabritius.no
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http://www.fabritius.no/digitalberetning2021
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FRA MASTEMYR NÆRINGSPARK TIL 

MASTEMYR PARK 

 
 

 

Eiendomsaktørene Fabritius, Pecunia, Fram og Astrup Fearnley eier et sammenhengende belte 

av eiendommer på Mastemyr i Nordre Follo. Dette innspillet kommer i tillegg til individuelle 

innspill fra grunneierne. Disse eiendommene utgjør til sammen ca. 285 mål. Det ligger 

bussholdeplasser langs hele aksen hvor 83-bussen har regelmessige avganger, i tillegg til 

rushtidsavganger. 

Vi har notert oss at kommunen mener Mastemyr bør utvikles med næring, tjenesteyting og 

kunnskapsbedrifter. Slik området er regulert i dag er den eneste realistiske muligheten for nye 

arbeidsplasser at de kommer i tilknytning til lager- og logistikkvirksomhet.  

Gjennom en helhetlig og sammenhengende utviklingsplan kan Mastemyr transformeres fra et 

rent næringsområde til en blandet bygningsmasse bestående av varierte boliger i ulike 

prisklasser og en blanding av service-, tjeneste og næringsbygg. 

En slik utvikling gir rom for å se samlet på infrastruktur og sikre gjennomføring gjennom 

rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Her kan det skapes tilbud til barn og unge og den lokale 

idretten, som utbyggerne kan bidra til. Helhetstenkingen i en slik områdeutvikling gjør det også 

mulig å tiltrekke seg kunnskapsarbeidsplasser. 

Derfor vil vi innlede dialog med kommunen om hvordan området kan utvikles, og ber om at dette 

hensyntas i den nye kommuneplanen. 

Mastemyr Park 

Aktørene har gitt prosjektet det foreløpige navnet «Mastemyr Park».   

Vår visjon er å transformere et område som har opplevd stillstand i noen tiår til å bli et fyrtårn for 

hvordan urban utvikling kan gjennomføres i nært samarbeid mellom private aktører og 

kommunen.  

Alt kan bygges med løsninger for egen energiproduksjon og energieffektivitet som gjør 

prosjektet tilnærmet energinøytralt, i tillegg ivaretakelse av områdets grønne drag.  

Prosjektet vil utformes i tett samarbeid med kommunen, naboer i etablerte boligområder, idretten 

og andre interessenter, for å kartlegge hvilke behov og ønsker som kan dekkes. 

Hva kan det bli? 
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Fordi prosjektet er i støpeskjeen så er utfallsrommet stort, men vi mener at området kan utvikles 
til et helt nytt nabolag som passer naturlig med eksisterende boligområder på Mellomåsen og 
Trollåsen.  

Slik transformasjon og utvikling vil gi rom for funksjoner som naturlig passer inn i et nabolag. Det 
være seg service og tjenester, sosial infrastruktur og tilbud til barn, unge og den lokale idretten. 
Dette kommer hele Kolbotn til gode. 

Rammene styrer utviklingen 

Det er muligheten til å se det totale arealet under ett som muliggjør denne typen tenkning. Hvis 

aktørene skal vurdere hver eiendom isolert og innenfor rammene av forslaget til ny 

kommuneplan blir også utviklingsplanene helt annerledes. 

Kommuneplanens utkast til arealdel legger opp til at Mastemyr næringspark skal videreutvikles 

som næringspark, men ikke lager, logistikk eller handel – og heller ha fokus på næring, 

tjenesteyting og kunnskapsbedrifter. Forrige kommuneplan la også opp til dette, uten at 

kommunen beskriver hvordan de vil tilrettelegge for nettopp slik utvikling. 

Tre alternativer for fremtidig utvikling 

Vi har i mange år forsøkt å utvikle eiendommene i tråd med kommunens ønsker om 

tjenesteyting og kunnskapsbedrifter, men ser at det i sin nåværende form er vanskelig å tiltrekke 

seg nevneverdig interesse for annet enn nettopp logistikk, produksjon og handel eller statlige 

prosjekter som nytt fengsel.  

Når det samtidig er stengt for noen som helst form for boligutvikling, til tross for at dette ligger 

langs en kollektivakse og i umiddelbar nærhet til eksisterende boligbebyggelse, er det krevende 

å se hva slags positiv utvikling området skal få.  

Vedtatt plan om arealnøytralitet og null nedbygging av matjord, bør i en så lang tidshorisont som 

2034, tale for å utnytte områder som Mastemyr på en langt bedre måte. 

I utgangspunktet finnes det, slik vi ser det, tre realistiske alternativer for videre utvikling av 

Mastemyr Næringspark: 

1. Tillate næring knyttet til logistikk, produksjon og handel. Markedet for dette er definitivt til 

stede og vil gi nye arbeidsplasser i kommunen. Ved en utvikling av denne næringen 

erfarer vi fra andre prosjekter at det også vil medføre et innslag av kontorfunksjoner. 

 

2. Beholde området som det er – med liten, om noe, utvikling i bygningsmassen og 

aktiviteten – og definitivt uten en helhetlig plan og koordinering mellom aktørene. En 

slags lappeteppeutvikling i beste fall. 

 

3. Et fyrtårnprosjekt som ser hele området under ett, men også i sammenheng med sine 

omgivelser og behovene til kommunen og naboer. Det gir rom for funksjoner, tjenester 

og næring sammenvevd med en variert boligmasse i alle prisklasser. Gjenbruk av 

bygningsmasse til å huse service-, tjeneste- og næringstilbud, som er med på å øke 

bærekraften i prosjektet..  

Et veiskille 

Ettersom kommunen har åpnet for både mer logistikk (kontrollsenter for post og varer til nytt 

regjeringskvartal) innenfor planområdet og boligbygging (på Volvotomten) i umiddelbar nærhet, 
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mener vi at Mastemyr står overfor et veiskille med tanke på hva slags utvikling som bør og kan 

skje. 

Vi ønsker å lage et prosjekt som legger til rette for et miljø som tiltrekker seg næring, 

kunnskapsarbeidsplasser og tjenesteyting, samtidig som vi sikrer variert boligmasse i flere 

prisklasser som er attraktiv for flere generasjoner. 

Basert på vår erfaring er vi er trygge på at et slikt prosjekt vil skape langt flere arbeidsplasser 

enn hva som er mulig i dag, i tillegg til å bidra til en positiv utvikling av området, inkludert for 

naboer – herunder å fjerne dagens næringsaktivitet som krever tungtransport. Men det bare 

mulig hvis vi får utviklet området gjennom en felles regulering som gjør at vi kan tenke helhetlig. 

En unik mulighet 

Etter vårt syn har Nordre Follo kommune en unik mulighet til å få dekket behov som kommunen 

fremhever som viktige i sitt utkast til ny arealdel av kommuneplanen. Det vil også kunne bidra til 

å skape helt nye tilbud for hele Kolbotn. 

Vi erkjenner at innspillet til kommuneplanen kommer sent, men dette er en idé som har modnet 

over tid, og vi har kun nylig blitt enige om at vi ønsker å forplikte oss til et samarbeid for å 

realisere et prosjekt av en slik størrelse. Dette fordi prosjektfasen alene, med tett dialog med 

kommunen, fremtidige naboer, idrettslag osv. vil kreve svært mye ressurser. 

Utviklingen og gjennomføringen av et prosjekt i denne størrelsesorden vil ta mange år. Derfor 

ber vi heller ikke om et vedtak som gjør at vi kan stikke spaden i jorda om et år eller to, men vi 

ønsker at kommuneplanen signaliserer at et prosjekt i tråd med det vi skisserer her, er noe 

kommunen ønsker velkommen at blir jobbet videre med. 

Dersom kommunen vedtar en kommuneplan som ikke åpner for en annen type utvikling på 

Mastemyr næringspark enn hva som er tilfelle i dag, så vil administrasjonen i realiteten være 

forhindret fra å kunne diskutere kreativt med grunneierne om hva slags utvikling som kan være 

mulig å realisere. 

Forslag til kommuneplanen 

Derfor foreslår vi følgende formulering knyttet til Mastemyr – og at annen tekst gjennomgående 

tilpasses til å være i samsvar: 

«Det åpnes for dialog mellom grunneierne av Trollåsveien 4, Trollåsveien 8, Trollåsveien 20-32, 

Lienga 2, Lienga 7 og kommunen om hvordan utvikle Mastemyr. Formålet er at det skal 

etableres infrastruktur, service-, tjeneste- og næringsbehov i kombinasjon med boligutvikling. 

Eventuelle endringer i arealplan, nye reguleringer osv. som følge av denne dialogen legges frem 

for politisk behandling på et senere tidspunkt.» 

Det presiseres fra forslagsstillerne at andre formuleringer, som ivaretar intensjonen i forslaget 

overfor ønskes velkommen. 

 

Med vennlig hilsen 

Asgeir Solheim Petter Neslein  Magnus Tvenge Fredrik Honningsvåg 

Fabritius  Pecunia  FRAM Eiendom Astrup Fearnleys  
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Kart over grunneiernes eiendommer: 

 


