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1. INNLEDNING  
Statens vegvesen vil i samarbeid med Fauske kommune starte regulering av ei ny balansefylling 
på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg langs rv. 80 forbi 
Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket 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 gang- og sykkelvegen, blir 
det nå nødvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og 
Indre Klungset-elva. 

Norges ornitologiske forening ved Bodø lokallag har ved brev av 15.10.2010 til Fylkesmannen i 
Nordland foreslått vern av Klungsetvika. Årsaken er bl.a. det rike fuglelivet. Lokaliteten er 
registrert i Naturbase som svært viktig og viktig viltområde.  

Fylkesmannen i Nordland har i brev av 23.03.2011 henvendt seg til Direktoratet for 
naturforvaltning og bedt om en vurdering i forhold til §§ 33 – 39 i naturmangfoldloven.  

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllingen etter §§ 3 og 4 i 
Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflikt med 
forskriftens § 4 b) som omhandler: 

 Trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot 
andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold 

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 
konsekvensutredning. Som et ledd i varsling av planoppstart er det derfor utarbeidet et forslag til 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Det endelige planprogrammet fastsettes av Fauske kommune.  

Forslag til planprogram har vært 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” 

 
Innkomne merknader som er tatt til følge, er innarbeidet i det reviderte forslaget til planprogram. 
 
Spørsmål knyttet til forslag til planprogram og prosjektet kan rettes til: 
 
Statens vegvesen Region nord 
v/ Roar Andersen tlf. 755 52795 
e-post: roar.andersen@vegvesen.no 
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2. PLANPROGRAM 
  

2.1 Hva er et planprogram 
For alle regionale planer og kommunedelplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker, og sendes samtidig på 
høring til berørte myndigheter, høringsinstanser og interesseorganisasjoner. Innkomne uttalelser 
som har betydning for det videre planarbeidet vil bli vurdert og innarbeidet i det endelige 
planprogrammet.  

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette 
framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. 

 

2.2 Formålet med planprogrammet 
Formålet med planprogrammet er å: 
 

 Klargjøre formålet med planleggingen og prosjektet 
 Fastsette hvilke løsninger som skal utredes 
 Fastsette hvilke konsekvenser som skal utredes i den kommende konsekvensutredningen 
 Redegjøre for planprosessen og beskrive opplegg for medvirkning 

 
Planprogrammet skal ikke omfatte alle mulige effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til tema 
der man forventer vesentlige virkninger. Detaljeringen skal legges på et nivå som er tilstrekkelig 
for å fatte en beslutning. 
 
Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de vesentligste konsekvenser prosjektet vil 
medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse legges til grunn for 
vedtaket av reguleringsplanen. 
 
Planprogrammet skal i tillegg liste opp hvilke tema vedrørende natur, miljø og samfunn som skal 
utredes. 

Arbeidet bygger på forskrift for konsekvensutredninger. Hensikten med forskriften er ajourføring 
i henhold til plan- og bygningsloven, samt å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og 
samfunn blir tatt i betraktning under planleggingen. 
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3. FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING 
Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til de overordnede planene og statlige 
føringene angitt ovenfor. Det skal også redegjøres for forholdet til andre planer i området som 
kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
 
Redegjørelsen skal ta for seg om tiltaket er i samsvar med eller i strid med gjeldende planer, mål 
og retningslinjer. 
 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser 
for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas 
ved disponering av arealene.  
 
Planområdet ved Klungset er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, avsatt til LNF-A 
(område hvor spredt bygging ikke er tillatt) på land og NVS1 (naturområde i sjø og vassdrag) i 
sjø. 
 

 
 
Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske sentrum del 1.  
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3.2 Reguleringsplaner 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 80 Stranda – Røvik, vedtatt av kommunen 
13.03.2008, stadfestet av Fylkesmannen 03.10.2008. 

I denne reguleringsplanen inngår eksisterende balansefylling (motfylling). Adkomstvegen til 
balansefyllingen er i ettertid blitt endret på grunn av dårlige grunnforhold. 

 

 

Figur 2 og 3: Utsnitt fra vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 80 Stranda – Røvik 

 

3.3 Andre planer 
Tiltaket kommer, så vidt vi kan se, ikke i konflikt med annen planlegging. 
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
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. 
 
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.  
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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.  

Det bør også undersøkes om det foregår utgraving/erosjon i Inner Klungset-elva som kan true 
stabiliteten i området. 
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5. UTREDNINGSTEMA OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER 
En konsekvensutredning skal i følge forskriften om konsekvensutredninger inneholde en 
vurdering av behovet for, og eventuelle forslag til: 
 
 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene 
 Undersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av 

gjennomføringen 
 
Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for konsekvensutredning og Statens vegvesen 
håndbok 140 “Konsekvensanalyser”. Metodikken finnes beskrevet i kapittel 6.2, mens kapittel 
6.5 omhandler tema naturmiljø. Det er viktig at metodikken i håndboka følges, og at konsulenten 
har satt seg godt inn i denne.  
 
Tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet (eksisterende situasjon) 
 

5.1 Trafikale virkninger og framkommelighet 
Tiltaket medfører ingen endringer av trafikksituasjonen i området, og ingenting tilsier at dette er 
et tema som bør utredes. 

 

5.2 Friluftsliv 
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. 
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5.3 Naturmiljø 
Temaet naturmiljø omhandler bl.a. naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, og tiltakets påvirkning bør utredes. 

Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine 
forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 
 
I dette planområdet vil vurderingene i forhold til naturmiljø først og fremst være knyttet til 
tiltakets påvirkning på biologisk mangfold i berørte områder generelt. 
  
Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (Direktoratet for 
Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning 2007). Kartleggingen av naturtyper er 
basert på DN-håndbok 13- oppdatert versjon 2007- med 56 prioriterte naturtyper av særlig verdi 
for biologisk mangfold. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter 
kriterier til A, B og C-verdi.  
 
Omfang og konsekvenser for sjeldne og truede arter (www.artsdatabanken.no) skal også 
vurderes.  
 
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 
8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Anleggsperioden skal omtales.  
 
Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt eventuelt behov for oppfølgende 
undersøkelser skal foreslås. 
 
 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537), nyere tids 
kulturminner og kulturmiljøer. Begrepene kulturminner og kulturmiljøer er definert i 
kulturminneloven. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  
 
Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 
helhet eller sammenheng. Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste 
kulturminner fra før 1537, samiske kulturminner eldre enn 100 år, og alle erklærte stående 
byggverk med opprinnelse fra før 1650, jr. lov om kulturminner § 4. 
 
Statens vegvesen har ingen kjennskap til registeringer som tilsier at dette tema bør utredes. 

 

5.5 Landskapsbilde 
Temaet landskapsbilde skal ta for seg de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres som følge av vegtiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves fra vegen (reiseopplevelse). 
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Statens vegvesens vurdering er at tiltakets virkninger på landskapsbildet ikke er av en slik 
størrelse at dette tema må utredes. 

 

5.6 Naturressurser 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt (økonomisk utnyttelse), vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet 
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser 
 
Statens vegvesen har ingen kjennskap til registeringer som tilsier at dette tema bør utredes. 

 

5.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse gjøres som en del av reguleringsplanarbeidet. 
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Planprosess 
Planen fremmes som en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket. 
Forslag til planprogram skal redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i 
planforslaget. Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det varsles 
planoppstart. Frist for uttalelse til planprogram skal være minst 6 uker. 
 
Fauske kommune fastsetter planprogrammet for planarbeidet. Dette skal gjøres innen rimelig tid, 
senest 10 uker etter frist for uttalelser. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har 
avgitt høringsuttalelse til forslag til program. 
 
Statens vegvesen får utarbeidet konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram. 
Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de 
beslutninger som skal tas. Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av 
tiltaket for miljøet og samfunnet. For reguleringsplaner skal virkninger av planen som helhet 
inngå i vurdering av konsekvensene. 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning skal legges ut til offentlig ettersyn med frist for 
uttalelse minimum i 6 uker. Planforslaget vedtas endelig av kommunestyret i Fauske kommune. 
 
Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan i oktober 2012. 
 
 

6.2 Medvirkning 
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker får en bred 
medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å 
påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang hvor 
det endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles. 
 
Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi god informasjon om 
planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og 
konsekvenser av disse. 
 
Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen og 
vil sammen med kommunen stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. Gjennom 
informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal medvirkning i planarbeidet. 
 
 
 
 
 


