
 
 

Planbeskrivelse og bestemmelser 
Områderegulering av Stormyra Fauske 

 

  



Planbeskrivelse 

Bakgrunn 
Iht. plan- og bygningsloven §12-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske - 
områderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 
103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.  
Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 er avsatt til 
BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og 
«offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR» og/eller grønnstrukturformål. Målet er å ivareta viktige 
interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 
 
Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser 
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning. 
 

 
Figur 1: Omriss planområde Områderegulering Stormyra Fauske 

 

Planprosess 
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte 

utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. 

I tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det settes i gang med områderegulering av 

næringsarealet på vestsiden av E6. Det ble varslet oppstart den 1. mars 2019.  

Områdene som nå foreslås regulert på nytt i en områderegulering er svært lite egnet for bygging 

med tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet 

på deponiområder i kommunen.  

Planstatus og rammebetingelser 
Stormyra er i områdeplan for Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN01, BN02 og 
BOP08. Plankrav gjelder for hele området.  
 



Beskrivelse planområdet 
Det er uberørt myrområde i hele planområde. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en 
hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som 
skal plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i 
området (IKEA). Det har ikke kommet inn nye forslag til annet arealbruk. 
 

Beskrivelse planforslaget 
Planen er foreslått endret fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på 
landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter vedtak av 
reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Åsmyra industripark. 
 

Konsekvensutredning 
Kommunen vurderer at det ikke har noe negative konsekvenser, annet enn at det ikke tillates ny 
næringsbebyggelse i området. Dette kompenseres indirekte for med ny plan for Åsmyra 
industripark. Det er også muligheter for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal store 
investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke 
lønner seg for dagens næringsinteresser. 
ROS-analyse er ikke gjennomført for området, da det ikke er planlagt bebyggelse i området. Det 
ansees derfor ikke relevant å se på risisko og sårbarhet. 
 

Innkomne innspill 
Det er kommet inn 13 innspill i oppstartsfasen. Disse vurderes i tabellen under. 

Nr.  Innspill 
 

Vurdering 

1 Dagfinn Strønstad 
På vegne av eierne av eiendommen, gnr 103 bnr 3, gnr 103 bnr 4 og gnr 103 bnr 
135, som alle er omfattet av nevnte planarbeid, fremmes innsigelser mot at det 
igangsettes planarbeid for Stormyra. 
Arealet ble nylig regulert til Næringsbebyggelse og offentlig/privat 
tjenesteyting. For eierne innebærer dette en vesentlig bedre utnyttelse enn 
areal regulert til LNFR. En slik omregulering innebærer derfor et 
betydelig økonomisk tap for eierne, som disse vil kunne kreve erstattet etter 
plan og bygningslovens § 15-3.  
Et vedtak om omregulering vil måtte påregnes å bli påklaget. 
 

 

2 Alf Ottar Olsen 
«En slik omregulering i et så sentrumsnært område virker lite 
fremtidsrettet. For grunneierne vil det medføre en betydelig 
verdiforringelse. Reindrift?» 
 

Tatt til orientering. 

3 Eldrerådet Fauske kommune 
Etter en orientering om områdereguleringen er Eldrerådet litt betenkt over av 
en omreguleringen fra næring til LFNR og/eller grønnstrukturformål. Eldrerådet 
ser ikke den store klima- og miljøgevinsten i dette. 
Samtidig ønsker eldrerådet å henstiller planavdelingen under videre arbeid med 
omreguleringen om at det settes av arealer/områder til å etablere gang og 
sykkelvei mot Sørfold. 
 

Gang-/sykkelveien kan 
innreguleres når det er kokrete 
planer fra Statens vegvesen om 
å bygge gang-/sykkelvei. Dette 
kan da tas inn i egen 
detaljregulering. 

4 Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen er positiv til at byggeområdene på Stormyra tilbakeføres til 
LNFR-formål. For å sikre reindrifts-, klima- og miljøinteresser i området, er det 
viktig at det er LNFR-formålet (pbl § 12-5 nr. 5) som benyttes og ikke 

Tatt til etterrettning. 



grønnstrukturformål (pbl § 12-5 nr. 3). Dette fordi sistnevnte åpner for 
utbygging som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei. 
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til Åsmyra planen for å sikre at avbøtende 
tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, 
gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til LNFR-formål, 
sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei. Innsigelsen kan 
imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplan for Åsmyra 
industripark, slik at dette omfatter planområdet for Stormyra. Det bes 
kommunen om å se de to reguleringene i sammenheng, og at innsigelsen til 
Åsmyra industripark blir tatt med i det videre arbeidet med 
områdereguleringen. 
 

5 Indre Salten Energi (netteier) 
ISE Nett har ikke etablert infrastruktur i dette området, og ønsker å bli tatt med 
på/orientert om videre planlegging angående strømforsyning inn i dette 
området. Det er viktig og få kartlagt hvilket fremtidig effektbehov som skal ligge 
til grunn for fremtidige utredninger. 
 

Det er ikke tatt inn formål som 
krever ny infrastruktur i 
området.  

6 Jens-Morten Kristiansen 
På et initiativ og tidspunkt som for oss er ukjent, er deler blitt omregulert til 
«næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting». Vi ser ingen grunn til 
på nytt å bruke kommunens tid å ressurser på omregulering tilbake til slik det 
var. Vi har selvfølgelig et håp om en gang i fremtiden å kunne omsette arealet, 
eller ev. utvikle det selv, til nytte for Fauskes ekspansjon. Slik bl.a vår familie 
tidligere har gjort i store deler av Fauske sentrum. Inntil da vil selvfølgelig 
området være tilgjengelig for reinens trekkruter og den daglige CO2 fangst, 
uavhengig hva det betegnes som. 
 

Dersom det blir aktuelt med 
næringsutvikling i området, er 
det mulig å sette i gang med 
reguleringsplanarbeid. 
Formålene som er planlagt i 
gjeldende planområde har også 
plankrav. Det som er forskjellen 
er at det blir krav om 
konsekvensutredning når det 
foreligger et konkret 
planforslag med nye 
utbyggingsformål. Dette sikrer 
at næringsutvikling eller annen 
bebyggelse i området blir gjort 
med helhetlig vurdering av 
konsekvensene for miljø og 
samfunn i fremtiden. 

7 Universitetsmuseet Tromsø (marinarkeologi) 
Vi vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget. 
 

Tatt til orientering. 

8 Nordland Fylkeskommune 
Vi ber om at det tas hensyn til Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3. Naturressurser, 
kulturminner og landskap som bl.a. sier:  
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer.  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

 
Generelt: 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. 

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes 
aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan 
offentlige beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

Tatt til etterretning. 
 



 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en 
arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet. 

 Ingen kulturminnefaglige merknader 

9 NVE 
Ingen vesentlige merknader 

Tatt til orientering 

10 Odd Kristiansen 
Stilte følgende spørsmål: 

- Hva er årsaken til omregulering 
- Hvem er forslagsstiller 
- Hvorfor egner området seg for LNFR-formål 
- Om det tas hensyn til verdiforringelse det medfører for grunneierne.  

Bemerker at en slik regulering betyr at eiendommene ikke lenger kan 
disponeres av eier. 

Spørsmål er besvart i eget brev 
til Kristiansen. 
Verdien av områdene og 
konsekvenser er vurdert i det 
videre planarbeidet og det er 
bedt om innspill fra alle direkte 
berørte for å gjøre en god 
vurdering av fordeler og 
ulemper. 

11 Sametinget 
Minner om å ta inn en standard reguleringsbestemmelse om kulturminner og 
aktsomhetsplikten. 
 

Tatt til etterretning 

12 Statens Vegvesen 
Ingen vesentlige merknader 
 

Tatt til orientering 

13 Terje Hanssen 
Protesterer mot igangsetting av planarbeidet. Begrunnes med følgende: 

- Området ligger tett opp til dagens næringsområde og vil være en 
naturlig forlengelse av dagens næring når Fauske skal utvides til et 
større sted. 

 
- Kommunen har selv ansett dette for et fornuftig sted å etablere eget 

«Blålysbygg», noe som bevitner at arealet er egnet for næring. 
 
 

 
- Kommunen har tidligere selv omregulert området til 

næringsbebyggelse - uten å kontakte oss. En videre omregulering er 
ikke ønskelig. 

- En omlegging av E6 utenfor sentrum er (nær) forestående. Nevnte 
område vil da være samfunnsmessig egnet for næringsutvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Å regulere et areal opp mot trafikkert vei som E6 kan umulig være i 
reindriftsnæringen interesse. En argumentasjon om omregulering for å 
oppnå krav til LNFR virker meget svak. 

 
 
 
 

- Uavhengig av formell regulering vil området fortsatt bidra til LNFR frem 
til annet blir aktuelt. 

 

 
 
- Området som er avsatt til 
næringsformål vurderes å være 
tilstrekkelig for utviklingen 
fremover. 
- Det er gjort en vurdering 
basert på datidens kunnskap, 
og området har vist seg til å 
være uegnet for bygging av 
blålysbygg. 
Det er gjort en regulering i 
forbindelse med 
kommuneplanens arealdel. 
- Det er foreløpig ingen 
søknader som viser at det er 
behov for økt næringsareal i 
området. Det vil ta lang tid før 
eventuelle endringer av E6-
trase gjennomføres. En ny 
helhetlig vurdering av 
næringsareal kan gjøres 
samtidig er kort etter med 
konsekvensutredning for 
samfunn og miljø. 
- Det er har vært diskutert med 
reindriftnæringen og 
Fylkesmannen, og det er 
kommet frem at 
reindriftsnæringen har 
interesse her. Dette er også 
kartlagt tidligere. 
- Det vurderes at en 
omregulering til LNFR ikke vil 
være til ulempe. Dersom en 



 
 
 
 
 
 
 

- En omregulering vil medføre at arealet får en vesentlig mindre verdi, 
noe som vil utløse et erstatningskrav fra grunneierne. 

 

helhetlig vurdering av behov for 
næringsareal er aktuelt i dette 
området, vil det være mulig å 
regulere området til 
næringsformål, med helhetlig 
utredning av konsekvenser for 
samfunn og miljø. 
- Tatt til orientering. 

 
 

Avsluttende kommentar 
Det vises til uttalelse fra fylkeskommunen, som beskriver den generelle vurderingen om saken på en 
god måte: 
«kommunen her har funnet en god løsning på avbøtende tiltak dersom Åsmyra industripark, som 
ligger rett øst for planområdet, blir realisert. Det reduserer ikke direkte miljøvirkningen av inngrep i 
myrområdene på Åsmyra, men sikrer at ikke enda større arealer utsettes for inngrep som vil øke 
utslippet av CO2.»  
I arealpolitikken og –planleggingen bør man se på helhetlig behov for, og konsekvenser av nye tiltak. 
Stormyra er urørt myr/våtmarksområde som har stør verdi for kommunens samfunn og miljø, både 
på hydrologisk, geologisk, biologisk, klima og reindriftsmessige grunnlag. Området, samt andre 
myrområder bør ivaretas så lenge det ikke er gjort en grundig vurdering av eventuell behov for 
næringsareal (eller andre formål) i kommunen. Hovedmotivasjonen for områdereguleringen er å 
gjennomføre avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Åsmyra industripark. Dersom 
Åsmyra skal vedtas, vil omregulering av Stormyra til LNFR-formål være et første steg for å komme i 
mål. 
 
Når det igangsettes med ny regulering av Fauske sentrum kan denne planen tas inn som del av 
sentrumsplanen.  



Bestemmelser 

§ 1 GENERELT 

  
Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Stormyra med plan-ID 

2019002, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 

beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av områderegulering for Fauske Sentrum, ID 2015006, vedtatt 

22.03.2018. 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

Formålet med planen er å legge til rette for Landbruk, friluftsliv, natur og reindrift. 

Området reguleres til følgende formål: 

- Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (PBL § 11-7 nr 5) 

- Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (PBL § 11-8 c) 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
Kulturminner og aktsomhetsplikten  
Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 
som viser eldre aktivitet i ommder, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forursetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
 
Kvikkleirefare  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. 
Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en vurdering av 
kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

§ 4 Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR)   
Området avsatt til LNFR regnes som våtmarksområde og har særlige kvaliteter og verdi som natur- 
og landskapsområde. Enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og mark, for 
eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er tilpasset 
landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er ivaretatt. 
 
Retningslinjer 
Innenfor områder merket LNFR tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. 
Områdene merket som LNFR gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige 
kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder. Enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og 
tilgjengelighet til skog og mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i 
områdene dersom disse er tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold og evt. andre 
viktige hensyn er ivaretatt. 
 

§ 5 Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (H520) 
Hensynssone H520_1 og -2 viser viktige flyttleier for rein som må tas hensyn til. Det vises her til 
Reindriftsloven § 22 hvor flyttleier har et særskilt vern. Hensynssonene kan ikke tolkes som 



uttømmende for områder med verdi for reindriften. Ved tiltak innenfor reinbeitedistriktene bør 
hensynet til reindrift alltid vurderes slik at reindriftens interesser ivaretas på best mulig måte. 
 
Retningslinje: 
Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til skade eller medføre forstyrrelser for reindriftsnæringen. Tiltak som hindrer bruk av 
flyttleier tillates ikke. Inngrep i reindriftsområder som kan være til hinder eller medføre ulempe for 
reindriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene. 
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