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1. INNLEDNING 
Forslag til planprogram for balansefylling ved Klungset ble i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 4-1 sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 – 
20.02.2012 på følgende steder: 

 Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske 
 Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 
 Internett: www.vegvesen.no under “Offentlige høringer” 

 

Samtidig ble det varslet oppstart av reguleringsarbeid for balansefyllingen. 

Høring/offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Forslaget ble samtidig sendt ut på høring til 
offentlige myndigheter.  

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt merknader fra i alt 7 offentlige 
myndigheter: 

 Fylkesmannen i Nordland 
 Nordland fylkeskommune  
 Sametinget 
 Tromsø museum 
 Kystverket 
 Jernbaneverket 
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

I samme periode er det kommet inn 2 merknader fra lag/foreninger og private: 

 Norges Ornitologiske Forening (NOF) avd. Bodø 
 Jo Vidar Nordhaug 

Statens vegvesen har behandlet alle innkomne merknader i dette merknadsheftet. 

Forslag til planprogram sendes over til Fauske kommune for fastsetting.  
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2. MOTTATTE UTTALELSER 
I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne uttalelser til forslag til planprogram og til varsel 
om oppstart av reguleringsarbeidet. Det er skrevet et kort sammendrag av alle uttalelsene 
etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er vedlagt i sin helhet 
bakerst i dette notatet. 

3.1 Uttalelser fra offentlige myndigheter 

3.1.1 Fylkesmannen i Nordland 
 Foreslått vern av Klungsetvika:  

- Norges Ornitologiske Forening (NOF) ved Bodø lokallag har foreslått vern av 
Klungsetvika som ansees å være et av de viktigste områdene for sjø- og vadefugl i 
Nord-Norge. I Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin naturbase er Klungsetvika 
og Klungsetleira registrert som svært viktig og viktig viltområde. 

- Fylkesmannen påpeker at området også er leveområde for oter (næringssøk og 
hiområde). 

- Naturverdiene i området tilsier at området bør ha høy prioritering hva gjelder vern, og 
det bør derfor skjermes mot inngrep. Fylkesmannen sendte med bakgrunn i dette 
NOFs forslag til DN for vurdering i henhold til naturmangfoldloven (nml) §§ 33 – 39. 

 Konsekvensutredning: 
- Planen faller inn under utløsningskriteriet i forskrift om konsekvensutredninger § 4 

bokstav b. I tillegg til synliggjøring av hvordan miljørettsprinsippene i nml §§ 8 – 12 
er vurdert og vektlagt, må planen vurderes i henhold til nml § 4 om forvaltningsmål 
for naturtyper og økosystemer og § 5 om forvaltningsmål for arter.  

 Avventer forslag til reguleringsplan:  
- Selv om det foreligger tungtveiende naturfaglige grunner for å være kritisk til 

utfylling i gruntvannsområdet, avventer Fylkesmannen forslag til reguleringsplan før 
det endelig tas stilling til spørsmålet om utfylling. I tillegg til beskrivelse og 
vurdering av virkningene som tiltaket kan få for miljø, må det i denne sammenheng 
kunne forventes en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert, og hvilke 
konsekvenser disse vil kunne ha for naturverdiene i området. Videre må begrunnelse 
for valg av alternativ synliggjøres. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

I samråd med Fylkesmannen i Nordland er det igangsatt konsekvensutredning av tema 
naturmiljø. Dette vil inngå som en del av forslag til reguleringsplan. I tillegg vil de andre 
kravene bli vurdert.  

Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE. Hensikten 
med møtet var å belyse hvilke alternativer som finnes til den planlagte balansefyllingen og 
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a.  stabiliteten og naturverdiene i området. Nye 
opplysninger om omfattende erosjon i skrenten ned mot sjøen er kommet inn i løpet av perioden 
med høring/offentlig ettersyn. Opplysningene om erosjon er blitt bekreftet etter befaring av 
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området. Dersom erosjonen fortsetter å øke, slik det tyder på, kan dette true områdestabiliteten. 
Det synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør 
erosjonssikres uansett, og at dette ikke er vegvesenets ansvar.  

I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllingen redusert fra 
opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er ikke et like godt 
alternativ mht. områdestabiliteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. Kravene til NVE 
tilfredsstilles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra vegvesenets egne krav. 
 
Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og er den beste løsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli 
realisert. 
 
 
 

3.1.2 Nordland fylkeskommune 
Planfaglig innspill: 

Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at Salten friluftsråd har kartlagt området i 
samarbeid med Fauske kommune. Området er her registrert i kategorien A+ Spesielt viktig A-
område. Fylkeskommunen ber om at tema Friluftsliv utredes jf. Fylkesplanens arealpolitiske 
retningslinjer 6.3.5. Det vises videre til Regional friluftlivsstrategi for Nordland som har 
følgende retningslinjer: 

 Mulighetene for et godt friluftsliv basert på allemannsretten skal styrkes og holdes i hevd 
i alle lag av befolkningen 

 Kunnskapsgrunnlaget om friluftslivet i Nordland skal styrkes gjennom kartlegging av 
ferdsel og bruk 

 Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og 
naturen gjennom langsiktig kommunal planlegging 

 Områder av stor verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og 
høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares. 

 Samarbeide med frivillige organisasjoner og andre aktører skal utvikles for bedre å løse 
oppgaver og stimulere til friluftsaktiviteter. 

Kulturminnefaglig innspill: 

Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige innspill til planarbeidet, og heller ingen 
kulturminnefaglige merknader til forslaget til planprogram. 

Det vises til egne vurderinger fra Tromsø museum og Sametinget om forholdet til hhv 
kulturminner under vann og samiske kulturminner. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Etter krav fra fylkeskommunen er det igangsatt konsekvensutredning av tema friluftsliv. 
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3.1.3 Sametinget 
 Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i 

det aktuelle området hvor tiltak planlegges. Sametinget har derfor ingen merknader til 
forlag til planprogram. 

 Sametinget ber om at det i fellesbestemmelsene til reguleringsplanen tas følgende punkt 
med: “Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8”. 

 Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 
marken. 

 Det gjøres oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune og Tromsø museum. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Sametingets uttalelser tas til orientering. 

 

3.1.4 Universitetet i Tromsø. Tromsø museum - Universitetsmuseet 
 Etter kulturminnelovens § 14er Tromsø museum rette myndighet for forvaltning av 

kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge. 
 Gjeldende planområde er ikke kjent for eldre maritim aktivitet, og det vurderes som lite 

sannsynlig at det er konflikt med eventuelle kulturminner under vann.  
 Derfor er det ingen merknader til tiltaket, og ser heller ikke behov for KU angående 

kulturminner under vann. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Tromsø museum sine uttalelser tas til orientering. 

 

3.1.5 Kystverket 
Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkter ingen spesielle merknader til 
reguleringsarbeidet. Det opplyses at alle inngrep i sjøområder vil måtte gjennomgå særskilt 
behandling i forhold til havne- og farvannsloven før tiltaket settes i verk. Søknad om tiltak i 
reguleringsområdet skal i denne saken behandles og avgjøres av Fauske kommune etter havne- 
og farvannsloven.  

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Kystverkets uttalelser tas til orientering. 
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3.1.6 Jernbaneverket 
Jernbaneverket har ingen merknader til planprogrammet 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Jernbaneverkets uttalelser tas til orientering 

 

3.1.7 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 NVE har ingen merknader til forslag til planprogram og til varsel om oppstart av 

reguleringsarbeidet. Det forutsettes at grunnforholdene og områdestabiliteten blir godt 
utredet.  

 Det bes om at utredninger om grunnforholdene oversendes snarest mulig, og seinest i 
forbindelse med høring av reguleringsplanen. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE. Hensikten 
med møtet var å belyse hvilke alternativer som finnes til den planlagte balansefyllingen og 
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. økonomi, stabilitet og naturverdier i området. 

 

 

3.2 Merknader fra private, selskap, lag og foreninger 

3.2.1 Norges Ornitologiske forening (NOF) avd. Bodø 

 Klungsetbukta med fjæreområdet utover til Røvik er et av de mest artsrike trekk- og 
overvintringsområdene for fugl i Nord-Norge. Flere rødlistearter som det i henhold til 
naturmangfoldloven kreves ekstra oppfølging gjennom vern og beskyttelse for, bruker 
området til å samle føde og til hvile under trekket. 

 Balansefyllingen som planlegges i fjæreområdet på Klungset vil bli et stort og skadelig 
inngrep i et område som er foreslått vernet. I tillegg vil tiltaket kunne medføre tilsig av 
masse, og dermed gjøre sikten i havet vanskeligere for lom og ender å finne føde. 

 NOF avd. Bodø vil på det sterkeste fraråde at planene for balansefylling blir gjennomført. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE. Hensikten 
var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte balansefyllingen og 
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. økonomi, stabilitet og naturverdier i området. 

Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom 
utgravingen fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 



Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset 

9 
 

synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør 
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.  
 
Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og er den beste løsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli 
realisert. 
 

3.2.2 Jo Vidar Nordhaug 
 Eier eiendommen gnr. 117 bnr. 6. Hele eiendommens strandlinje berøres av den planlagte 

balansefyllingen. 
 Fjæra brukes mye til jakt og friluftsliv. Det er derfor viktig å beholde adkomsten til leira 

også med en fylling. 
 En positiv effekt av ei fylling kan være en stopp av den utgravingen som sjøen 

forårsaker, spesielt i de siste år med høy vannstand og vind fra sørvest. 
 Er derfor i utgangspunktet ikke negativ til fyllingen 
 Fyllingen bør imidlertid planeres med sand eller jord og tilsås slik at den etter hvert vil 

framstå som en naturlig del av landskapet. 
 Det bør tilstrebes å bruke eksisterende adkomstvei under arbeidet slik at unødige inngrep 

unngås. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE. Hensikten 
var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte balansefyllingen og 
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. økonomi, stabilitet og naturverdier i området. 

Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom 
utgravingen fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 
synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør 
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.  
 
Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og er den beste løsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli 
realisert. 
 

Det tas sikte på å bruke eksisterende adkomstveg under bygging av fyllingen.  
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3. FORESLÅTTE ENDRINGER I FORSLAGET TIL 
PLANPROGRAM 

Med bakgrunn i mottatte uttalelser etter perioden med høring og offentlig ettersyn, og resultatet 
fra møtet 26.03.2012 mellom Fauske kommune, Fylkesmannen i Nordland, NVE og Statens 
vegvesen, er det gjort følgende endringer i revidert forslag til planprogram: 

3.1 Kapittel 4. Beskrivelse av tiltaket.   
Endres til denne tekst/illustrasjoner: 

«For å få den nødvendige områdestabiliteten ved bygging av gang- og sykkelvegen, er det 
planlagt en balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre Klungset-
elva. Fyllingens lengde var opprinnelig på ca. 500 m og ca. 40 m bredde. Høyde ca. 2 m. 
Balansefyllingen bygges opp av sprengstein eller andre egnede masser. 

Det var antatt å gå med ca. 40 000 m3 stein til fyllingen.  

 

Figur 4: Oversiktsfoto. Opprinnelig planlagt balansefylling. Lengde ca. 500 m. Bredde ca. 40 m. 
 

Fylkesmannen i Nordland stiller seg kritisk til utfyllingen på grunn av det spesielle naturmiljøet 
knyttet til Klungsetvika, men vil avvente forslag til reguleringsplan før det tas endelig stilling til 
spørsmålet om utfylling.  
 
NVE forutsetter at grunnforholdene og områdestabiliteten blir godt utredet. 
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Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE. Hensikten 
var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte balansefyllingen og 
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. økonomi, stabilitet og naturverdier i området. 

Alternativet til balansefylling er å stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er 
en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av områdestabiliteten. Metoden vurderes derfor 
som uaktuell i dette tilfellet. 
 
Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom 
utgravingen fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 
synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør 
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.  
Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og er den beste løsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli 
realisert. 
 
I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllingen redusert fra 
opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er ikke et like godt 
alternativ mht. områdestabiliteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. Kravene til NVE 
tilfredsstilles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra vegvesenets egne krav. 
 
Opplysningene om erosjon er blitt bekreftet etter befaring av området. Dersom erosjonen 
fortsetter å øke slik det tyder på, kan dette true områdestabiliteten. Det synes derfor klart at 
skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør erosjonssikres uansett, og at 
dette ikke er vegvesenets ansvar.  
 
Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og er den beste løsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli 
realisert. 
 
Endringen i fyllingens størrelse antas å halvere behovet for fyllmasse. 

Det tas sikte på å bruke bl.a. overskuddsmasser fra tunnelen mellom Røvik og Strømsnes. Disse 
massene ligger lagret i et deponiområde på Strømsnesida av tunnelen.   

Det må etableres en adkomstveg til området for å kunne transportere massene fram til fyllingen. 
Det tas sikte på å bruke adkomstvegen som ble etablert for å legge ut eksisterende fylling. 
 

Statens vegvesen har i flere omganger utført grunnundersøkelser i området, og det er gjort nye 
grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet for gang- og sykkelvegen. Undersøkelsene 
har avdekket områder med leire med sprøbruddegenskaper, og i noen av undersøkelsene er det 
også funnet kvikkleire.  

Grunnforholdene gjør at det må tas hensyn til nye krav om områdestabilitet for å forebygge 
skredulykker i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper. Dette 
kravet gjelder også selv om tiltaket ikke virker inn på stabiliteten.  
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3.2 Kapittel 5.2 Friluftsliv.  
Endres til denne tekst: 

«Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. 
 
Nordland fylkeskommune gjør i sin uttalelse til forlag til planprogram oppmerksom på at Salten 
friluftsråd har kartlagt området i samarbeid med Fauske kommune. Området er her registrert i 
kategorien A+ Spesielt viktig A-område. Fylkeskommunen ber om at tema Friluftsliv utredes jf. 
Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer 6.3.5. Det vises videre til Regional friluftlivsstrategi 
for Nordland som har følgende retningslinjer: 

 Mulighetene for et godt friluftsliv basert på allemannsretten skal styrkes og holdes i hevd 
i alle lag av befolkningen 

 Kunnskapsgrunnlaget om friluftslivet i Nordland skal styrkes gjennom kartlegging av 
ferdsel og bruk 

 Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og 
naturen gjennom langsiktig kommunal planlegging 

 Områder av stor verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og 
høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares. 

 Samarbeide med frivillige organisasjoner og andre aktører skal utvikles for bedre å løse 
oppgaver og stimulere til friluftsaktiviteter. 

Konsekvensutredning av tema friluftsliv er allerede igangsatt.» 

 

3.3 Kapittel 6.1 Planprosess.  
Siste avsnitt endres til følgende tekst: 

«Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan i oktober 2012.» 
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 Alle innkomne uttalelser 
 
 

 Referat fra møte 26.03.2012 
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Statens vegvesen Region nord  
Dreyfushammarn 31  
8002  BODØ 
 
 
 
 
 
Uttalelse til planprogram og oppstart av arbeid med reguleringsplan - 
Balansefylling Rv. 80 - Klungset - Fauske 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse datert 04.01.12 angående høring av planprogram og 
varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan.  
 
Det framgår av overendelsen at hensikten med planarbeidet er etablering av en ny 
balansefylling på Klungset i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei langs Rv. 80 
forbi Klungset. Bakgrunnen er dårlige grunnforhold i området, og at kravene til 
områdestabilitet ved nye tiltak er blitt skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet 
ved bygging av gang- og sykkelvegen, vurderer Statens vegvesen som nødvendig å bygge 
ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre Klungsetelv. 
 
Norges Ornitologiske forening ved Bodø lokallag har i brev av 15.10.10 foreslått vern av 
Klungsetvika i Fauske kommune. Klungsetvika ansees som et av de viktigste områdene for 
sjøfugl og vadefugl i Nord-Norge. Lokaliteten er et tredelt område som, i tillegg til selve 
Klungsetvika, består av både Klungsetleira og Røvikleira. Totalt er hele området på ca. 12 
km2. Klungsetfjæra og Røvikleira er mudderfjærer, mens Klungsetvika er et skjermet 
gruntvannsområde. Leirelvas utløp i Klungsetleira danner et viktig næringsområde for 
ender og vadere. Lengre ut i bukta holder lom, ender og dykkere til. I DNs naturbase er 
Klungsetvika og Klungsetleira henholdsvis registrert som svært viktig og viktig viltområde. 
For opplisting av observerte fuglearter som er oppført på Norsk rødliste for arter 2010 vises 
det til NOFs innspill av 31.01.12.  
 
Lokaliteten er et viktig funksjonsområde for fugl gjennom hele året, og spesielt under trekk 
samles store mengder fugl i området. Det er blant annet registrert 150 storlom, opptil 170 
smålom og over 500 sjøorre på samme tid. Området er også et viktig vårtrekkområde for 
polarsnipe (opptil 450 individer) og lappspove. Fylkesmannen vil også påpeke at dette er et 
viktig leveområde for oter (næringssøk og hiområde). Naturverdiene i området tilsier at 
området bør ha høy prioritering hva gjelder vern, og at det derfor bør skjermes mot inngrep. 
Fylkesmannen oversendte med bakgrunn i dette NOFs forslag til Direktoratet for 
naturforvaltning for vurdering i henhold til naturmangfoldloven (nml) §§ 33- 39. 
 
Med bakgrunn i det forannevnte deler vi vurdering om at planen faller inn under 
utløsningskriteriet i forskrift om konsekvensutredninger § 4 bokstav b. Det foreliggende 
planprogrammet synes å danne et godt utgangspunkt for planarbeidet som skal 
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gjennomføres, og vil sikre at beslutningsrelevante temaer blir belyst, herunder 
naturmangfold. I tillegg til synliggjøring av hvordan miljørettsprinsippene i nml §§ 8- 12 er 
vurdert og vektlagt, må planen vurderes i henhold til naturmangfoldlovens § 4 om 
forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og § 5 om forvaltningsmål for arter.  
 
Selv om det pr. i dag foreligger tungtveiende naturfaglige grunner for at vi er kritisk til 
utfylling i gruntvannsområdet, avventer vi forslag til reguleringsplan før vi endelig tar 
stilling til spørsmålet om utfylling. I tillegg til beskrivelse og vurdering av virkningene som 
tiltaket kan få for miljø, må det i denne sammenheng kunne forventes en redegjørelse for 
hvilke alternativer som er vurdert og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for 
naturverdiene i området, jfr. forskrift om konsekvensutredninger vedlegg III og nml § 12. 
Videre må begrunnelse for valg av alternativ synliggjøres.   
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Ole Christian Skogstad 
 rådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Statens vegvesen Region Nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
 

 
Deres ref.:  2011/112598‐003 
Vår ref.:  2012/249 SWI002/832  
Dato:  17.02.2012  

 

 

Forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn ‐ RV 80 ‐  Varsel om 
regulering av balansefylling på Klungset, Fauske k.: marinarkeologisk uttalelse 

Vi viser til overnevnte oversendt Tromsø Museum for uttalelse angående kulturminner under vann.  

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner 
under vann i sjø og vassdrag i Nord‐Norge.  

Planforslaget vil omfatte tiltak i fjæra / sjø med balansefylling som vil være ca. 500m lang og ca. 40 m 
bred. Gjeldende sjøområdet er ikke kjent for eldre maritim aktivitet og vi vurdere at sannsynligheten 
for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vil være liten. Derfor har vi ingen merknader til 
tiltaket og ser heller ikke behov for KU angående kulturminner under vann i planprogrammet.  

 

Vennlig hilsen 

 

 

Stephen Wickler   

marinarkeolog   

   

   
 

Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland  

 





 

  

    
   

 

Besøksadresse: 
Osloveien 105, 
Trondheim 
 
Postadresse: 
Postboks 4350 
NO- 2308 Hamar 
 
postmottak@jbv.no 
 
Sentralbord: 
05280 
 
Org. Nr.: 
971 033 533 MVA 
 
Bankgiro: 

76940501888 

 
jernbaneverket.no 

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
   

 

 

Henvendelse til: Steinar Lillefloth   Dato:  29.02.2012 
Tlf.: 908 57 082     Saksref.: 201200308-2 
Faks:      Deres ref.: 2011/1125898-003 

E-post: steinar.lillefloth@jbv.no   Vedlegg:    

 

 

 

 

 
Fauske kommune - Varsel om oppstart og forslag til planprogram for regulering 
av balansefylling, ny gang-/sykkelveg Rv 80 Stranda-Røvik 
 
Vi viser til brev 4.1.2012. 
 
Jernbaneverket har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet eller forslaget til 
planprogram. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Meyer Midtun   
Faggruppeleder Plan  
Plan og utvikling, Plan nord  
  
 Steinar Lillefloth 
 Planlegger  

  
 
 

Kopi til: Fauske kommune 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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NOF Bodø lokallag 
Foreningen for fuglevern 
 
 

         Bodø 31.01.2012 
 
 

REGULERING AV BALANSEFYLLING KLUNGSETT - FAUSKE 
 
Klungsettbukta-  Fauske med fjæreområde som strekker seg utover til Røvik er sammen med 

Balsfjord i Troms et av de mest artsrike trekk/overvintringsområde for fugl i Nord- Norge. 

Flere rødlistearter som naturmangfoldloven krever ekstra oppfølging gjennom vern og 

beskyttelse, bruker området til å samle føde og hvile under trekket. 
 

I planprogram som er sendt ut fra Statens Vegvesen ligger det planer om balansefylling som 

strekker seg 500 meter og er 40 meter brei langs fjæra ved Klungsett. 

Balansefyllingen er planlagt i fjæreområde på Klungsett som er planlagt vernet, og vil bli en 

stort og meget skadelig inngrep i naturen. I tillegg vil det kunne medføre tilsig av masse, og 

dermed gjøre sikten i havet vanskelig for alle de lom og ender som holder til der å finne føde. 

 

NOF Bodø lokallag vil på det sterkeste fraråde at disse planer blir gjennomført.  

 

Arstmangfoldet på Klungsettfjæra/bukta er veldig stort med mange fuglearter som ikke er 

listet opp her.  

Kun rødlistearter er tatt med: 
 

NT = Nær truet. 

Fiskemåke. Sees mest om sommeren, men hekker også litt sør for fugletårnet på 

Klungsettfjæra 

Gulnebblom. Overvintrer fast med 1-5 ind hver vinter i Klungsettbukta. 

Hettemåke. Trekkfugl som samler føde i Klungsettfjæra under trekket. Registrert hver vår 

mellom 25 – 50 ind. på det meste 

Sjøorre. Mellom 150-500 ind. sees om vår og høst i Klungsettbukta. I tillegg oversomrer ikke 

hekkende fugl ( ungfugler) 

Skjeand. Sees årlig på trekk i Klungsettfjæra. Da i mindre antall 

Stjertand. Sees årlig på trekk om våren med 2-5 par. 

Storlom. Ikke uvanlig hvis det er sen vår at nærmere 100-120 storlom samler seg i 

Klungsettbukta. Også om høsten holder mange storlom til der før de trekker videre. Her 

snakker vi om en stor del av bestanden i Nordland.  

Storspove. Sees i fjæra på trekket med 10-30 ind. 

Strandsnipe. Mindre antall på trekk. 20 ind. sett på det meste samtidig. 

Stær. Sees på trekk. 

Svartand. Trekkfugl som er vanlig i alle årstider i Klungsettbukta. Størst antall om vår/høst 

med opptil 120 ind.  

Svarthalespove ( ua islandica). Sees årlig men i mindre antall på trekk. 
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ST= Sterkt truet. 
Knekkand. Sees årlig på trekk i Klungsettfjæra. Da i mindre antall 

 
S= Sårbar 
Snadderand. Sees årlig på trekk i Klungsettfjæra. Da i mindre antall 

 

 

På www.arstobervasjoner.no og i artsdatabanken.no kan en finne oversikt over de rødlistarter 

som er tatt med her. 

 

Hilsen Thor Edgar Kristiansen 

Leder NOF Bodø ll. 

 

 

Kop: Fylkesmannens miljøvernavdeling
 





 

Statens vegvesen 
 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
 

 
Referat/oppsummering 
Dato: 
26.03.2012  
Tid: 
1030 -  1145  
Referent:  
 
 
 
Rv. 80 Balansefylling Klungset. Oppsummering etter møte 26.03.2012 
 
Møte nr:  

Deltakere: NVE: Eva Forsgren. Einar Lyche.   

                   Fauske kommune: Jan-Erik Johansen  

                   Fylkesmannen i Nordland: Ole Kristian Skogstad 
                       
                   Statens vegvesen: Arild Sleipnes, Dag Theodor Andreassen, Odd-Marvin Jørgensen,         
                   Roar Andersen 
 

 

Forfall:  

Kopi til:  

 
 

  
 Ansvar / frist 

  
Hensikten med møtet: 
Hensikten med møtet var å orientere om planene for balansefylling samt å 
belyse hvilke alternativer som finnes til balansefyllingen og hvilke 
konsekvenser disse kan ha for økonomi, stabilitet og naturverdier i området.  
 
Reguleringsplan/planprogram for del 2 Arsenalvegen – forsamlingshuset 
(lengde ca. 950 m): 
Reguleringsplan for gs-veg forbi Klungset ble vedtatt i 2008. Det er dårlige 
grunnforhold i området, og kravene til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt 
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av gs-vegen 
foreslås det å bygge ei balansefylling (lengde 500 m, bredde 40 m) i 
strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre Klungset-elva. 
Alternativet til balansefylling er å stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-
sement peler. Dette er en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Roar Andersen  - 75552795 

Vår dato: 29.03.2012 

Vår referanse: 2011/112598-019 
  
U 
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 Ansvar / frist 

områdestabiliteten. Metoden vurderes derfor som uaktuell i dette tilfellet. 
 
I og med at fyllingen berører viktige natur- og friluftsinteresser utløser den krav 
om konsekvensutredning. Tema naturmiljø utredes derfor. Perioden med 
høring/offentlig ettersyn av planprogram førte til følgende viktige uttalelser:  
 

 Fylkesmannen i Nordland stiller seg kritisk til utfyllingen på grunn av 
det spesielle naturmiljøet knyttet til Klungsetvika, men vil avvente  
forslag til reguleringsplan før det tas endelig stilling til spørsmålet om 
utfylling.  

 Nordland fylkeskommune ønsker utredning av tema friluftsliv. 
 Privat grunneier gjør oppmerksom på at det foregår utglidning/erosjon i 

skrenten ned mot sjøen, og at dette er et tiltakende fenomen. 
 NOF Bodø lokallag vil på det sterkeste fraråde balansefylling i området. 

 
I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllingen 
redusert fra opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. 
Dette er ikke et like godt alternativ mht. områdestabiliteten som den brede 
fyllingen, men fullt brukbar. Kravene til NVE tilfredsstilles, men det kan 
imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra vegvesenets egne krav. 
 
Opplysningene om erosjon er blitt bekreftet etter befaring av området. Dersom 
erosjonen fortsetter å øke slik det tyder på, kan dette true områdestabiliteten. 
Det synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner 
Klungset-elva bør erosjonssikres uansett, og at dette ikke er vegvesenets ansvar.  
 
Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei 
balansefylling. En kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, 
og er den beste løsningen samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at 
fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli realisert. 
 
Fylkesmannen ser det som en fordel at fyllingens omfang kan begrenses.  
 
Kommunen ser det som en fordel med en slik løsning som medfører at det blir 
bygget både gs- veg og nødvendig erosjonssikring. 
 
Det bør også undersøkes om det foregår utgraving/erosjon i Inner Klungset-elva 
som kan true stabiliteten i området. Dersom dette er tilfelle, kan det bli aktuelt 
med tiltak også her. 
 
Konklusjon: 
Kombinasjon balansefylling og erosjonssikring anbefales. Når det gjelder 
behov for ytterligere grunnundersøkelser, må det tas et forbehold om at 3. 
partskontrollør vil kunne gi tilbakemelding om at det må undersøkes mer. 
Men om det ikke skjer, skal vi klare oss med det vi har. 
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 Ansvar / frist 

 
 
 
Del 3: Forsamlingshuset – Ytre Klungset (Lengde ca. 400 m) 
Det er ønskelig å få bygget gs-vegen helt fram til Ytter Klungset slik at alle 
boligene kan nås. På denne strekningen som også preges av dårlige 
grunnforhold, er det neppe mulig eller hensiktsmessig å stabilisere ved hjelp av 
balansefylling eller kalk-sement peler. 
 
Konklusjon: 
Her må det prøves å finne en løsning for som ikke påvirker stabiliteten, f.eks  
å legge gs-vegen i nærføring eller som en rein fortauløsning med kantstein. 
 
Dersom man lykkes, kan flere grunnundersøkelser være unødvendige. Dette 
må det regnes nærmere på. 
 
Dersom man ikke klarer det uten å påvirke stabiliteten, kan ks-peler være et 
alternativ for å få bygget del 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


