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Detaljregulering Farvikmyra hydrogenanlegg
Uttalelse til høring varsel om oppstart med planprogram.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og
friluftsorganisasjoner i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke
ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen
hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer.

Innledning
Vi viser til høring av varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Farvikmyra hydrogenanlegg i
Fauske kommune. Vi viser også til uttalelsen fra BirdLife Norge og ber om at deres innspill blir
ivaretatt i det videre planarbeidet.

Om planene og planprogrammet
Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum, nordøst for travbanen. Planområdet er på ca. 243,7
daa. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til LNFR med båndleggingsområde (H710_1F)
for framtidig serverfarm/teknopark. Sør-øst for planområdet (del av travbanen) er arealene regulert
til industripark.
Hensikten med planarbeidet er å regulere for framtidig serverfarm/teknopark med krav om
reguleringsplan og konsekvensutredning. Planen skal legge til rette for etablering av anlegg for
utvinning av hydrogen, samt annen industri.
Kravet til konsekvensutredning (KU) med planprogram ligger fast i kommuneplanens arealdel. I tillegg
faller planens formål og størrelse inn under kravet i forskriften. Planprogrammet skal redegjøre for
formålet med planen samt avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som
anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og
samfunn. Planprogrammet skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for
medvirkning.
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FNF Nordlands merknader til detaljreguleringsplanen og planprogrammet
Naturmiljø
I henhold til Naturbasen så er det registrert viktige naturverdier og naturtyper i området, blant annet
platåhøgmyr og flommarkskog. Platåhøgmyr er en sterkt truet naturtype og flommarkskog har en
svært viktig funksjon som leveområde for mange arter. FNF Nordland mener Fauske kommune må ta
sitt miljøansvar og stanse ytterligere nedbygging av myrområdene, truede naturtyper og andre
viktige naturverdier i kommunen.
Myr har blant annet stor betydning som:
•
•
•
•

leveområde for naturmangfoldet (eks. rasteplasser for fugl).
den naturtypen på landjorda som lagrer mest karbon, og derfor så viktig å ta vare på i møtet
med klimaendringene.
flomdemper og naturlig filtrering/rensing av vann.
bidrag til viktige økosystemtjenester som er livsnødvendig for mennesker.

Det er vesentlig at utredningsprogrammet belyser konsekvensene av nedbygging av myr, herunder
grøfting og drenering. Det er positivt at klimagassutslippene skal utredes og at det skal gjennomføres
et CO2-regnskap. I tillegg mener vi at det må utarbeides en oversikt over hvor mye myrareal og hvilke
naturtyper som har gått tapt som følge av tidligere utbygginger i området. Dette er viktig for å kunne
vurdere den samlede belastningen, jf. naturmangfoldloven § 10, og om tiltaket er forenlig med
forvaltningsmål for naturtyper og arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Tiltaket må også vurderes
opp målene i nasjonal og regional arealpolitikk, nasjonale forventninger til kommunal planlegging og
Norges forpliktelser til å stanse tap av biologisk mangfold.
Det er et behov for å innhente mer kunnskap om naturmangfoldet. Feltundersøkelser og
kartlegginger må foretas gjennom flere dager og på en årstid som gir best mulig kvalitet på
undersøkelsene. Dette er nødvendig for å oppfylle kravet om kunnskapsgrunnlaget etter
naturmangfoldloven og de miljørettslige prinsippene (§§ 8-12). Funn av arter og naturtyper må
vurderes opp imot utbredelsen ellers i kommunen og i regionen.
Planene skal også vurderes opp imot miljømål i vanndirektivet og tiltaket må ikke forringe
miljøtilstanden i vannforekomstene.

Friluftsliv
Det er flere som bruker Holtanveien til fotturer, sykling og annen fysisk aktivitet. I henhold til
planprogrammet så skal det etableres en ny gang- og sykkelvei for å ivareta denne aktiviteten. En ny
gang- og sykkelforbindelse må vurderes opp imot anleggstrafikk og annet som vil kunne ha negativ
konsekvenser for friluftsliv, både i anleggsfasen og driftsfasen.

Andre merknader
Planområdet berører et viktig reinbeiteområde og det går flyttlei i nordre del av planområdet. Før en
kan gå videre med planleggingen så må eventuelle ulemper for reindriften være avklart gjennom en
god dialog. Vi understreker betydningen av en tidlig avklaring rundt mulige konflikter med reindriften
og øvrige miljøtema.
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Vi mener avslutningsvis at Fauske kommune må stanse planene nå som den er i en tidlig fase.
Begrunnelsen for det er hensynet til myra og truede naturtyper som blir berørt. Det bør søkes etter
alternativer arealer i kommunen, med minimale konflikter, og som ikke innebærer nedbygging av de
viktige myrområdene.
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