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Fauske kommune  

v/ Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske 

Fauske, 13.04.2022. 

 

Dette brevet sendes på vegne av Birdlife Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Salten Naturlag. 

 

Vi viser til varsel om planoppstart - Farvikmyra hydrogenanlegg. Utvidelse av planområde.  

Planarbeidet har blitt varslet tidligere, men på grunn av utvidelse av planområdet og siden det er 
flere grunneiere blir berørt varsles det på nytt. Vi ber derfor at vår uttalelse av 08.11.2021, med 
tilslutning fra Birdlife Nordland, Salten Naturlag og Naturvernforbundet i Nordland, blir vurdert og 
ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi gjentar likevel noen av våre viktigste merknader: 

Som det kommer frem av planbeskrivelsen så består planområdet hovedsakelig av skog og myr. Vi 
mener at myra, som karbonlager dens livsviktige økosystemtjenester som den bidrar med, må forbli 
intakt. Den påviste platåhøgmyra, flommarkskogen med «gammel lågurtospeskog» (av svært høy 
kvalitet), må beskyttes mot inngrep.  

Vi mener det må søkes nye arealer som ikke beslaglegger og ødelegger myr- og naturområder. Vi ber 
derfor om at de gjøres en utredning av alternative lokasjoner for hydrogenanlegg ut over Farvikmyra. 
Den eneste begrunnelsen for lokasjonen i planbeskrivelsen er at «hydrogenanlegget har stort 
kraftbehov og områdets beliggenhet med nær tilgang til energi gjør området attraktivt for etablering 
av et slikt anlegg». Det må redegjøres for alternative lokasjoner som kan være relevante og 
realistiske. Alternative lokasjoner av tiltak er omtalt i KU-forskriften § 19, siste ledd. 

Under kapittelet om grunnforhold vises det til en geoteknisk undersøkelse i nærheten i 2018 (i 
forbindelse med Åsmyra industripark), som påviste stor dybde til berg og at det derfor kan være 
samme grunnforhold i dette området. Et sentralt spørsmål er derfor om områder er egnet i det hele 
tatt. I den forbindelse viser vi til planene om Hergot energipark i Narvik kommune, hvor 
naboområdet til Farvikmyra ble utredet som ett av flere alternativer til lokasjon av batterifabrikk 
mm. Området ble i denne utredningen vurdert som ikke tilfredsstillende av hensyn til grunnforhold: 
«Tidligere travbane oppfylt med sprengsteing. For øvrig stor grad av myr med opptil 24-75 m dybde 
til fast fjell». 

 

 

Uttalelse til varsel om planoppstart - Farvikmyra 
hydrogenanlegg 
Utvidelse av planområde 

https://fnf-nett.no/nordland/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/Uttalelse-varsel-om-oppstart-av-reguleringsplanarbeid-for-Farvikmyra-hydrogenanlegg-1.pdf
https://www.narvik.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/planprogram-til-horing-og-offentlig-ettersyn-for-detaljregulering-med-konsekvensutredninger-for-hergot-energipark-planid-2021008.354758.aspx
https://www.narvik.kommune.no/_f/p-1/ifc411f7f-80d8-4a12-9152-fc68227488b4/vedlegg-5-alternativvurdering-av-aktuelle-lokasjoner.pdf
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