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038/19 Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019 

 
 

Planforslag Stormyra Fauske til høring 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra 
Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 038/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra 
Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 
Vedlegg: 

02.05.2019 Kart planforslag Stormyra 1410071 

02.05.2019 Beskr. og best. Stormyra områderegulering 1410072 

02.05.2019 Jens-Morten Kristiansen 1410073 

02.05.2019 Marinarkeologisk vurdering - Varsel om oppstart - Områderegulering 
Stormyra Fauske (210973) 

1410074 

02.05.2019 Nordland fylkeskommune - Innspill til varsel om oppstart av 
områderegulering - Stormyra - Fauske kommune (212227) 

1410075 

02.05.2019 NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Områderegulering for 
Stormyra (207247) 

1410076 

02.05.2019 Odd kristiansen - Spørsmål angående områderegulering Stormyra Fauske 
(210964) 

1410077 

02.05.2019 Sametinget 1410078 

02.05.2019 Statens vegvesen 1410079 

02.05.2019 Terje Hanssen - protest 1410080 

02.05.2019 Advokat Dagfinn Strønstad 1410081 

02.05.2019 Alf Ottar Olsen 1410082 

02.05.2019 Eldrerådet 1410083 

02.05.2019 Fylkesmannen i Nordland - Innspill til oppstart av områderegulering for 
Stormyra - Fauske (212084) 

1410084 

02.05.2019 ISE 1410085 

 

Saksopplysninger: 
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. Området kalles for Stormyra Fauske og er i kommunedelplan for 
Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN01, BN02 og BOP08. Det ble varslet oppstart den 



1. mars 2019.  
 
Planavgrensingen vises med svart linje i bildet under og er i alt 264 dekar stor. Hensikten med 
planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting» til 
«LNFR». Målet er å ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. 

 
Figur 1: omriss for områderegulering Stormyra nord for Fauske sentrum. Travbane vises på høyre side. 
 
Områdene som nå foreslås regulert på nytt i en områderegulering er svært lite egnet for bygging med 
tanke på utfordringer med hensyn 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 har interesse i 
kommunen (IKEA).   
 
Det er kommet inn 12 innspill i oppstartsfasen. Disse er tatt inn og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planen er foreslått avsatt fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på 
landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter 
reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Åsmyra industripark.  
 
Det er kommet innsigelse med forbehold fra Fylkesmannen som tilsier at det er nødvendig å ta ut 
næringsareal i uberørt myrområde dersom man ønsker å legge til rette for ny industribebyggelse på 
Åsmyra. Områdene må sees i sammenheng for å gjøre en helhetlig arealvurdering med minst mulig 
negative konsekvenser. Næring og industri er viktige inntektskilder for kommunen som ivaretas 
gjennom forslaget for Åsmyra industripark. For å redusere overvannsproblematikk nedstrøms 
områdene, og for å møte målene i kommunale, regionale og nasjonale klimaplaner, samt reindriftaas 
interesser, er det viktig å gjøre en helhetlig arealplanlegging hvor mest mulig av myrarealene nord for 
Fauske ivaretas. 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


