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Planforslag til høring - Åsmyra Industripark 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
· Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering 

for Åsmyra industripark ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
· Det settes i gang med område/detaljregulering av næringsområdene som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til LNFR-formål eller 
tilsvarende som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 014/19 Vedtak: 

Vedtak: 
· Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering 

for Åsmyra industripark ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
· Det settes i gang med område/detaljregulering av næringsområdene som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til LNFR-formål eller 
tilsvarende som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark. 

 
Vedlegg: 

07.02.2019 Planbeskrivelse 1403589 

07.02.2019 Vedlegg 1 Plankart 1403561 

07.02.2019 Vedlegg 2 Planbestemmelser 1403578 

07.02.2019 Vedlegg 3 ROS-analyse 1403580 

07.02.2019 Vedlegg 4 Illustrasjonsplan 1403581 

07.02.2019 Vedlegg 5 Overordnet VA-plan 1403582 

07.02.2019 Vedlegg 6 VA-notat 1403588 

07.02.2019 Vedlegg 7 CO2-utredning 1403584 

07.02.2019 Vedlegg 8 Forurensningsnotat 1403585 

07.02.2019 Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte 1403586 

07.02.2019 Vedlegg 10 Innkomne innspill 1403587 

 

Saksopplysninger: 
Åsmyra Industripark AS med prosjektleder Lasse Bang har i høsten 2018 foreslått å endre 
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane. Ny reguleringsplan foreslår formål som tilrettelegger for 



etablering av datalagringssenter, samt annen industri. Området Krokdalsmyra travbane ligger nord for 
Fauske sentrum og ble regulert i 1996 med som formål å etablere campingplass, næring/forretning, 
parkering og anlegg for idrett/sport (travsport). Det har vist seg i ettertid at området ikke lenger er 
aktuelt for bruk til formålene travsport og campingplass. Eiendommene som er inkludert i planområdet 
eies av Statens Vegvesen, Fauske kommunen og en ukjent grunneier. Avklaring av ukjente grunneiere 
pågår mens planarbeidet pågår. 
 
Varsel om oppstart av ny reguleringsplan ble meldt i høsten 2018 etter oppstartsmøte den 11.09.2018. 
Planområdet er ca. 255,5 da og grenser til Holtanveien i sørøst og bilopphuggeriet, samt E6 nordvest. 
Adkomst er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra E6 nordvest i planområdet. I tillegg til formålene 
industri, adkomst og vegetasjonsskjerm planlegges det for en gang-/sykkelvei mot Holtanveien som 
sikrer kobling med gang-/sykkelnettverket til Fauske sentrum. 
 
Utfordringer i planen 
Innenfor området finnes både udrenert og drenert myr med krattskog og annen vegetasjon. 
Grunnundersøkelser og tidligere funn viser at arealet har dårlige grunnforhold som begrenser 
bebyggelsens høyde. I tillegg er det utfordringer med store mengder myrmasse som må tas ut av 
området før tiltak kan igangsettes. Dette vil medføre konsekvenser både i forhold til klimagassutslipp, 
deponi og vannhusholdningen (hydrologi) i og utenfor området. Inntil videre er det ukjent hvordan 
bebyggelse plasseres innenfor området og det vil dermed være vanskelig å stille en prognose på 
hvordan fremtidens tiltak vil påvirke bekkene som renner ut i havet via Fauske. I oppstartsmøte med 
forslagsstiller er det vurdert at det er behov for konsekvensutredning av planens virkning med tanke på 
overvannshåndtering, avløp, geotekniske forhold, forurensning, samt klimagassutslipp.  
 
Geoteknisk vurdering: 
Store deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs 
eksisterende E6 og litt lengre sør for planområdet. I geoteknisk vurdering er det påvist sensitiv/kvikkleire 
innenfor planområdet, men i mange punkt er det 15-20 meter med ikke-kvikk leire øverst. Området er 
dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga. bløt leire og stor dybde til 
fjellet (75 m). Ferdig opparbeidet tomt er kun egnet til lette bygg med maks. 2-3 etasjer. Dette er 
hensyntatt i planens bestemmelser. 
 
Forurensing: 
Myrområdene regnes som stort sett uberørt, bortsett fra de som er drenert. Selve travbane ligger på 
oppfylte masser. På østsiden av travbanen er det lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting som 
muligens inneholder forurenset masse. Dette er imidlertid ikke undersøkt. På grunn av det gamle 
avfallsdeponiet Dompen og bilopphuggeriet som ligger nordvest for området er det grunn til å tro at det 
er forurensning innenfor planområdet. Det er vist hensyn til dette ved å ikke legge industriformål i 
direkte nærhet av disse områdene. Dersom det likevel er forurensede masser innenfor planområdet, vil 
det vise seg ved ytterlige prøver som er krevd før igangsetting av bygge- og anleggsvirksomhet. Plan for 
masseutskiftning inkluderer prøvetaking og håndtering av forurensede og rene masser.  
 
VA-vurdering (herunder overvann): 
Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat (se vedlegg). Oppsummeringen i 
planbeskrivelse nevner at spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper drensvann fra det gamle 
avfallsdeponiet Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og pumpestasjon kan måtte 
oppgraderes, avhengig av avløpsmengden. Det er viktig at det i prosjekteringsfasen gjøres en grundig 
vurdering av hvor mye avløpsvann forventes etter ferdigstilling av bygninger innenfor industriområdet. 
Det er derfor tatt inn en bestemmelse som krever at VA-plan skal godkjennes av kommunen (og NVE) 
før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Håndtering av myr, klimagassutslipp og alternativer: 



CO2-regnskapet på uttak av myrmasse er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier og estimatet 
fører med seg en betydelig usikkerhet. Imidlertid er det grunn til å se på dette som en stor utfordring. 
Dersom det tas ut myr i området vil utgraving og deponering av myra føre til utslipp på ca 70.500 tonn 
CO2. Dette tilsvarer 8200 nordmenn i ett år. I tillegg er det store myrarealer som medfører store 
mengder med myrmasse som må deponeres et sted. Dette vil gi utfordringer i fremtiden med tanke på 
utilstrekkelig deponiareal. 
 
Det vises her til at det vil bli vanskelig å nå målene som er satt i energi- og klimaplanen for Fauske 
kommune som nå også ligger frem til politisk vedtak. Det gir gode grunner til å vurdere 
kompenserende/avbøtende tiltak. Det foreslås derfor grønne tak dersom det lar seg gjøre, samt å sette 
som mål å restaurere (drenert) myrareal på eiendommer i direkte nærhet av området. Dette tiltaket vil 
redusere nedbryting av utgravde masser, samt redusere nedbryting av eksisterende grøfter/drenert 
myr. Dette gir dobbel effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr 
og hindrer allerede drenert myr å nedbryte.  
 
I tillegg til restaurering av myr foreslås det at det settes i gang med omregulering av næringsarealet på 
vestsiden av E6. Områdene BN01, BN02 og BOP08 er svært lite egnet for bygging med tanke på 
utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på deponiområder 
i kommunen. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal plasseres på Krokdalsmyra), samt 
nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i å stadfeste her (IKEA).   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planen er ikke i tråd med gjeldende planer og har store utfordringer i forhold til geoteknikk, flom, vann 
og avløp (inkl. overvann), klimagassutslipp, forurensning, massehåndtering og deponi. Det må tas 
avgjørelser som kan medføre store konsekvenser for kommunen, både i form av kostnader og arealbruk 
i fremtiden. Bestemmelser i planen som nå foreligger ivaretar det meste, men utfordringer i forhold til 
mangel på deponiareal, gamle overvannsledninger og klimaendringer gjør at vi allerede nå må ta grep. 
Som avbøtende klimarelaterte tiltak, foreslås det å restaurere myr i nærheten, samt endring av 
næringsformål til LNFR på vestsiden av E6. Restaurering av myr nord for planområdet vil sannsynligvis 
også bremse ned store vannmengder til å renne ned i Farvikbekken og Krokdalsbekken i årene fremover. 
Det må tas en ny vurdering av egnede næringsarealer som ikke medfører store kostnader og andre 
utfordringer for kommunen i fremtiden. Områdene som foreslås omregulert til LNFR er svært lite egnet 
til næringsbebyggelse og er i konflikt med bl.a. reindrift, klima, geoteknisk tilstand og 
naturmangfoldverdier.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


