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Saminendrag:

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune staret -reguleringsplanlegging av ei ny
balansefyllng på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (gls-
veg) langs rY. 80 forbi Klungset. Reguleringsplanen for dette titaket ble vedtatt i 2008.

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabiltet ved nye tilta er blitt
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av gis-veg, blir det nå
nødvendig å bygge ei balansefyllng i strandsonen mellom eksisterende balansefyllng og Indre
Klungset-elva. Området et kjent for sitt rike fugleliv.

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

. Trussel mot direkte truede eller sårbare arer 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 planoppstar er det derfor utarbeidet et forslag til
planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 - 20.02.2012.

I høringsperioden (offentlig ettersyn) er det mottatt uttalelser fra 7 offentlige myndigheter og 2
uttalelser fra lag/foreninger og private.



Det er utarbeidet et eget hefte (vedlagt) med oppsumering av alle innomne uttalelser og
Statens vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt med som vedlegg bak i
heftet.r

Rådmanen tar vuderinger fra Statens vegvesen til etterretning og har ingen yterligere
kommentarer til disse.

Det ble i slutten av mars 2012 avholdt et møte med kommunen, Fylkesmanen og NVE.
Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planagte
balansefyllngen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, stabiltet og
naturverdier i området.

Alternativet til balansefyllng er stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er
en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av områdestabilteten. Metoden vuderes derfor
som uaktuell i dette tilfellet.

Fylkesmanen i Nordland stiler seg kritisk til utfyllingen på gru av det spesielle naturiljøet
knytet til Klungsetvika. I et forsøk på å komme Fylkesmanen i møte, foreslås bredden på
fyllngen redusert fra opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er
ikke et like godt alternativ nit. områdestabilteten som den brede fyllngen, men fult brubar.
Kravene til NVE tilfredsstiles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra
vegvesenets egne krav.

Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom
utgravingen fortsetter å øke slik det kant yde på, kan dette på sikt true områdestabilteten. Det
synes derfor klar at skrenten mellom dagens balansefyllng og Inner Klungset-elva bør
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunet ikke er vegvesenets ansvar.

Det synes imidlertid klar at dersom gis-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefyllng. En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllng er mulig, og vuderes som den beste løsningen
samfusmessig sett. I tilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gis-vegen kan bli
realisert.

I første omgang er det ønskelig å få bygget gis-vegen Stranda ~ Røvik helt fram til Ytre Klungset
slik at alle boligene på denne strekningen kan nås.

Denne streknngen er planlagt bygget i 3 deler, jfr. vedlagt referat/oppsummering fra møte
26.03.2012:

Del i - Stranda - Arsenalvegen er under bygging (lengde ca. 1000 m).

Del 2 - Arsenalvegen - forsamlingshuset (lengde ca. 950 m) er planagt bygget dersom
foreliggende planprosess med balansefyllng blir vedtatt.

Del 3 - Forsamlingshuset - Ytre Klungset (lengde ca. 400 m) er planagt bygget etter nærmere
stabiltetsberegninger .

Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan for balansefylling med konsekvensutrednng i

oktober 2012.



INNSTILLING:

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om
konsekvensutrednnger.
Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.

PLUT -079/12 VEDTAK- 13.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om
konsekvensutredninger.
Platprogram (mai 2012) for detalj reguleringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.

Even Ediassen
Rådmann
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Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset

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 09.01.20 i 2 -

20.02.2012 på følgende steder:

./ Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske

./ Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 3 l, 8002 Bodø

./ Internett: ww.vegvesen.no under "Offentlige høringer"

Samtidig ble det varslet oppstart av reguleringsarbeid for balansefyllngen.

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 alt 7 offentlge

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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Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset

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 tilegg til synliggjøring av hvordan miljørettsprinsippene i nml §§ 8 - 12
er vurdert og vektlagt, må planen vurderes i henhold til nml § 4 om forvaltningsmål
for naturtper 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 stiling til spørsmålet om utfYlling. I tilegg ti beskrivelse og
vurdering av virkningene som tiltaket kan il 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 tra 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 tilegg 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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Merknadshefteplanprogram for balansefylling ved KllJngset

området. Dersom erosjonen fortsetter å øke, slik det tyder på, kan dette tre områdestabilteten.
Det synes derfor klart at "skrenten mellom dagens balansefyllng og Inner Klungset-elvabør
erosjonssikres uansett, og at dette ikke er vegvesenets ansvar.

I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllngen redusert fra
opprinnelige 40 m ti ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er ikke et like godt
alternativ mht. områdestabilteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. Kravene til NVE
tilfredsstiles, mendetkan 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 balansefyllng. En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllng er mulig, og er den beste løsningen

samfunnsmessig sett. I tilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli

realisert.

3.1.2 Nordland fylkeskommune
Planfaglig. innspil:

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

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

il Kunnskapsgmnnlaget om friluftslivet i Nordlålldskal styrkes gjennom kartlegging av
f€!rdsel og bruk

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

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

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

Kulturminnefaglig innspil:

Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige innspil til planarbeidet,. og heller ingen
kulturminnefaglige merknader tilforslaget til planprogram.

Det vises til egne vurderinger fra Tromsø museum og Sametinget om forholdet ti 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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Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset

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 t)dkeskommune 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 konflkt 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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Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset

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 balansefYllngen og
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, stabiltet 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 balansefYllngen 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
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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 balansefyllng. En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllng er mulig, og er den beste løsningen
samfunnsmessig sett.Itilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

3.2.2 Jo Vidar Nordhaug
... Eier eiendommen gnr. 117 bnr. 6. Hele eiendommens strandlinje berøresavdenplanlagte

balansefyllngen. .
.. Fjæra brukes myetiljaktogfriluftsliv. Deter derfor viktig åbeholde adkomsten til leira

også med en fyllng.
.. Enpositiv effekt av ei fyllng kan være en stopp av den utgravingen som sjøen

forårsaket,spesielt i de sisteårinedhøyvannstand og vind fra sørvest.
.. Er derfor i utga.ngspunktet ikke negativ ti fyllingen
"/Pyllingertbør imidlertid planeres medsand ellerjordogtilsåsslikat den etterhvert 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 orieniere om planene og hvilkealtemativersom finnes til den planlagte balansef)dUngenog
hvilke konsekvenser disse vil kunne ba for bLa.økon()mi,stabiltetog natlrverdieri 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 t)de på,k.andette på sikt true områdestabilteten. Det
synes derforklartatskrenten mellom dagens balansefyllng og Inner Klungset';elva bør
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke ervegvesenets ansvar.

Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefyllng.En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og er den beste løsningen
samfunnsmessig sett. Itilegg økes sjansene for at fyllngen og dennedogså gs;'vegen kan bli
realisert.

Dettas sikte på å bruke eksisterende adkomstveg under bygging av fyllngen.
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Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset

3. FORESLATTE 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 områdestabilteten ved bygging av gang- og sykkelvegen, er det

planlagt en balanse fyllng 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 fyllngen.

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

Fylkesmannen i Nordland stiler seg kritisk til utfyllingen på grunn av det spesielle naturmiljøet
knyttet til Klungsetvika, men vil avvente forslag til reguleringsplan før det tas endelig stiling 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 NV. Hensikten

var å orieiitere om planene og hvilke alternativer som finnes til denplal,lagtebalansefyllngen og
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, stabiltet og naturverdier i området.

Alternativet tilbalansefylling er å stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er
en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av område stabilteten. 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 områdestabilteten. Det
synes derfor. klart at skrenten mellom dagens balansefyllng og lnner Klungset-elvabør
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 balansefyllng. En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllng er mulig, og er den beste løsningen

samfunnsmessig sett. I tilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllngen redusert fra
opprinnelige 40 mtil ca. .15. m. Lengden blirden . samme på 500 m. Dette er ikke et like . godt
alternativ mht. område stabilteten som den brede fyllngen, men fullt brukbar. Kravene tì NVE
tilfredsstiles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravikfra vegvesenets egne krav.

Opplysningene om erosjoner 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 balansefyllng og lnner Klungset-elvabør erosjonssikres uansett, og at
dette ikke er vegvesenets ansvar.

Det synes imidlertid klart at dersomgs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefyllng. En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllng er mulig, og er den beste løsiiingen
sainfunnsmessigsett I. tilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

Endringenifyllngei:s størrelse antas å halvere behovet for fyllmasse.

... Det tas sikte på å bruke bL.a. overskuddsmasser fra tunnelenmellom.Røik og Strømsnes. Disse
maSsene ligger lagret iet deponiområdepå Strømsnesida av tunnelen.

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

Statens vegvesen hari flere omganger utført grunnundersøkelser iområdet, og det ergjort 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 områdestabiliet for å forebygge
skredulykker i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper. Dette

kravet gjelder også selv om tiltaket ikke virker inn på stabilteten.
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Merknadshefte planprogram for balansefylIing ved Klungset

Det bør også undersøkes om det foregår utgraving/erosjon i Inner Klungset-elva som kan true
stabiliteten i området.))

Figur 5: Ny justert balanse fyllng. Lengde ca. 500 m. Bredde ca, 15 m.

Typisk snitt

...~'~......
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Figur 6: Tverrprofil balansefyllng/erosjonssikring
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Merknadshefte planprogram for balansefylling ved Klungset

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 ti 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 foret 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 frivilige 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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Merknadshefte planprogram for balansefylIing vedKlungset

Vedlegg:

. Alle innkomne uttalelser
)

. Referat fra møte 26.03.2012
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Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Ole Ghristian Skogstad ,.
osk(§fmno.no

Vår dato

17,02.2012
Deres dato
04.01.2012

Vår referanse

2012/267
Deres réferánse

2011/112598 - 003

Vår arkivkode
421.4

Statens vegvesen Region nord
Dreyfushammarn 31

8002 BODØ

Uttalelse til plan program og oppstart av arbeid med reguieringspian -
BalansefylHng Rv. 80 - Klungset -Fauske

Fy lkesmannen visertil oversendelse datert 04.01.12 angående høring av planprogram og
varsel om oppstart av atbeidiued regulel'ngsplan.

Det framgår av oVereiidelsenat hensikten med. planarbeidet er etablering aV e.n iiy
balanse fyllng på Klungseti forbindelse med bygging av gang.. og sykkelvei langs Rv. 80
forbi Klungset. Bakgrunnen er dårligegruniiforhold i området, og at kravene til
områdestahiltet ved nye tilak er blitt skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabiltet
ved bygging av gang-.og sykkelvegeii,vurderer Statens vegvesen som nødvendig åbygge
ei balansetyllng . i strandsonen mellom eksisterendebalansefyllng og Indre KluiigsetelV.

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 områdeiie for
sjøfugl og vadefugl i Nord. Norge. Lokalieten er ettredelt område som, i tilegg til selve
Kluiigsetvika, består av både Kluiigsetleira og Røvikleira. Totalt er hele området på ca.. 12
ki2. Klungsetfjæta Og Røvikleita ermudderfjærer,mens Klungsetvika er etskjettnet
gruntvannsområde. Leirelvas utløp i Klungsetleira daiiiier et viktig næringsområde for
ender og vadere. Lengre tit i bukta holder lom, ender og dykkere til. I DNsnaturbaseer
Klungsetvika og Klungsetleira henholdsvis registrert som svært viktig og viktig viltområde.
For opplistingavobsèrverte fuglearter som er oppført på Norsk rødÍIste for arter 2010 vises
dettilNOFs iiinspillav3L.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, oppti 170
smålom og over 500 sjøorre på samme tid. Området .er også et viktig vårtekkområde for
polarsnipe (opptil450individet)og lapp.spcive. Fylkesmanneii vil også påpeke at dette. er et
viktig leveområde for oter (næringssøkog hiotnåde).Naturverdiene i områdettilsier 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 naturiangfoldloven (nml) §§ 33.39.

Med bakgrunn i det foraiiiievnte deler vi vurdering om at planen faller inn under
utløsningskriteriet i forskrift om konsekvensutredninger § 4 bokstavb. Det foreliggende
planprogrammet synes å danne et godt utgangspuiikt for planarbeidet som skal

Státens hus
l\oloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 755315 00
Telefaks: 7552 0977

Miljøvernavdelinga

Telefon: 75 5315 80
Telefaks: 75 53 16 80

E-Post
postniottak(§fmno,no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland
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gjennomføres, og vil sikre at beslutnlngsrelevante temaer blir belyst, herunder
naturmangfold. I tilegg til synliggjøring av hvordan miljørettsprinsippene i nml §§ 8- 12 er
vurdert og vektlagt, må planen vurderes i henhold til naturmangfoldlovens § 4 om
forvaltningsmål foimaturtper og økosystemer og. § 5 om forvaltningsmål for aiier.

Selv om det pr. i dag foreligger tungtveiende naturfaglige grunner for at vi er kritisk til
utfyllng i gruntvannsområdet, avventer vi forslag til reguleringsplan før vi endelig tar
stiling til spørsmålet om utfyllng. I tilegg 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 II 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 underskrif.





Kultunninnefaglig vurdering: arkeolog Martinus Hauglid, tlf?5 65 05 26.

Mcd vennlig hilscn

DQ~aJt!li)C (
plan. og miljøleder :;"'~~~Heidi Ramsvik

rådgiver

Kopi til:
Fauske kommune
Martinus Hauglid

Sametinget
Tromso Museum.
Universitetsmuseet

Postboks 93 8201 FAUSKE

Á vjovårgeaidnu 50 9730

9037

KARASJOK

TROMSØ
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Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser tilegen uttalelse
fra Nordland fylkeskommune, Kultumiinner i Nordland Qg Marinarkeologisk avdeling ved Tromsø
Universitetsmuseum, TIvIU,

Kopüja / Kopi ti:
Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland
Tromsø l'vluseum Marinarkeologisk avdeling

S1~ C PtJ)
Stine Camila Bcrgu . '-~
ráddcaddi/ rådgivc .

8048 BODØ
9037 TROivISØ
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UNIVERSITETET I TROMSø UiY I .
TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Deres ref.: 2011/112598-003
Vår ref.: 2012/249 SW1002/832
Dato: 17,02.2012

Forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. RV 80. Varsel om
regulering av balansefyllng 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)1 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 kulturmirlner urlder vari vil være liten. Derfor har vi irlgen merknader til
tiltaket og ser heller ikke behov for KU angående kulturminner under vann i planprogrammet.

Venrllig hilsen

Stephen Wickler

marinarkeolog

Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturmirlner i Nordland

NO-9037 Tromsø . postmottak~uit.no' http://uit.no . Sentralbord: 77 64 40 00. Faks: 77 64 49 00
marinarkeolog Stephen Wickler . Tlf: 77 64 50 81 . Faks: 77 64 55 20.stephen.wickler(Quit.no
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KYSTVERKET
Nordland

MOTTATT

O 9 MARS 2012

State2s vegvesen
R,,C:I'-'n 1'01'"
~::_~...~.::~.~_._."

Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403

8002 BODØ

Deres ref: Vår ref:
2011/112598-015 2012/1157-2

Arkiv nr: Saksbehandler:
Lill-Tove Halden

Dato:
07.03.2012

Tilbakemelding på varsel om regulering av balansefyllng - forslag til
planprogram til høring - Rv 80 - Klungset - Fauske kommune - Nordland fylke

Vi viser til brev datert 01.03.2012 vedrørende ovennevnte.

Det varsles her om regulering og forslag til planprogram til høring er vedlagt.

Formålet med reguleringen er å bygge en gang- og sykkelveg langs rv 80 ved Klungset i
Fauske kommune.

Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt ingen spesielle merknader til
reguleringsplanarbeidet.

Dersom en planlagt utbygging i reguleringsområdet innebærer faste installasjoner som skal
anlegges på sjøgrunn (eksempelvis kai eller molo), bør man gjennomføre grunn- eller
andre undersøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser:en utbygging vil
kunne gi. Eksempler kan være fare for utrasing, endrete strømforhold, endret sandvandring
eller lignende.

Planforslaget omfatter både land- og sjøområder og viser mulige utbygginger i sjø.

Kystverket vil i denne forbindelse opplyse at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av
molo, utlegging av flytebrygger eller lignende, vil måtte gjennomgå særskilt behandling'í
forhold til havne- og farvannsloven før tiltaket settes i verk. Søknad om tilak i
reguleringsområdet skal i denne saken behandles og avgjøres av Fauske kommune e.tter
havne- og farvannsloven.

Med hilsen

Ole Osland
avdelingssjef

Lill-Tove Halden
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Nordland - Havne- og farvannsavdelingen

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ALESUND

Telefon: +4707847
Telefaks: +4770231008
Bankgiro: 7694 05 06766

Internett:
E-post:
Org,nr.:

ww.kystverket.no
post(§kystverket. no
NO 970 237 372

Brev. sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson



. Jernbaneverket

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403

8002 BODØ

Henvendelse til: Steinar Lillefloth

Tlf.: 908 57 082
Faks:

E-post: steinar.lilefloth(ijbv.no

Dato: 29.02.2012
Saksref. : 201200308-2
Deres ref.: 201111125898-003
Vedlegg:

Fauske kommune - Varsel om oppstart og forslag ti planprogram for regulering
av balansefyllng, 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 Lilefloth
Planlegger

Kopi til: Fauske kommune

Dokumentet er godkjent elektronisk

201200308-2 Side L av 1

Besøksadresse:
Osloveien 105,

Trondheim

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak(§jbv,no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033533 MVA

Bankgiro:

76940501888

jernbaneverket.no
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2 3 FEB. 2012

Statens vegvesen
Region nord

Statens vegvesen - Region Nord
Dreyfushammam 3 I

800280D0

Vår dato: 2 1 FEB. 2012
Vår ref.: NVE 201200270-2 rn/anan
Arkiv: 323
Deres dato:

Deres ref.: 2011/112598-003

Saksbehandler:
Eva Forsgren

NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan -
Bygging av balansefylling på Klungset for bygging av gang- og

sykkelvei - Fauske kommune - Nordland

NVE har mottatt forslag tilplanprogram og varsel 011 oppstal1, vi oppfatter at planen kun omhandler
balansfyllingen og ikke heile gang- og sykkelveien.Vi har ikke noen merknader til planprogrammet da
vi forutsetter at grunnforholdene og områdestabiliteten i denne saken blir godt utredet. Vi ber om å få
oversendt utredninger om grunnforholdene snarest mulig og seinest i forbindelse nied'offentlighøring
av reguleringsplanen.

Med hilsen

~~~~
f.. Aage Josefsen ~

~ Regionsjef senioringeniø

Hovedkontor

Middellhunsgate 29

Postboks 5091. Majostuen

0301 OSLO

I Region Mldt.NorgeVestre Rosten 81

i 7075 TILLER

I

Ei'st nve~veno. PostbkS 5091, Majorsluen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internelt 'M,nveno

Org nr,: NO 970205039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

I: Region Nord I Region Sør
Kongens gale 14.18 AnIon Jenssensgale 7

,18514 NARVIK I Postboks 2124
3103TØNSBERG .

Region Vesl

Nausldalsvn 1 B

PostbOkS 53

seOl FØRDE

I Region østVangsve;en 73

IP.ostboks4223

2307 HAMR



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 arsrike trekkovervintringsområde for fugl i Nord- Norge.
Flere rødlistearer som naturmangfoldloven krever ekstra oppfølging gjennom vern og
beskytelse, bruker området til å samle føde og hvile under trekket.

I planprogram som er sendt ut fra Statens Vegvesen ligger det planer om balansefyllng som
strekker seg 500 meter og er 40 meter brei langs fjæra ved Klungsett.
BallUsefyllngen er planlagt i fjæreområde på Klungsett som er planla-gt vernet, og vil bli en
stort og meget skadelig inngrep i naturen. I tilegg vil det kunne medføre tisig 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 gíennomført.

ArstmlUgfoldet på Klungsettfjæralukta er veldig stort med mange fuglearer som ikke er
listet opp her.
Kun rødlistearerer tatt med:

NT == Nær truet.

Fiskemåke.Sees mest om sommeren, men hekker også litt sØr for fugletåret på
Klungsettfjæra
GUIIlebbloin. Overvintrer fast med 1-5 ind hver vinter i Kliingsettbukta.
Hettemåke. Trekkugl som samer 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 Kliingsettbukta. I tilegg oversorner 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. Ike uvanlig hvis det er sen vår at nærmere 100-120 storlom samler seg i

K1ungsettbukta. Også om høsten holder mange storlom til der før de trekker videre. Her
snaker 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.

Svartnd. Trekkugl som er vanlig i alle årstider i Klungsettbukta. Størst antall om vårlhøst
med oppti 120 ind.
Svarthalespove (ua islandica). Sees årlig men i mindre antall på trekk.

Postadr.: vllor Edgar Krstiansen Hellåsveien 5b 8011 Bodø mob. 91168520 e-mail thor-ek(qon1ine.no
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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 arsdatabanen.no kan en finne oversikt over de rødlistarer
som er tatt med her.

Hilsen Thor Edgar Krstiansen
Leder NOF Bodø 11.

Kop: Fylkesmannens miljøvernavdeling

Postadr.: vffor Edgar Kristiansen Hellåsveien 5b 8011 Bodø mob. 91168520 e-mail thor-ekWonline.no
2
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Jo Vidar Nordhaug
Klungset
8214 Fauske

MOTTATT

2 2 FEB. 2012

Statens vegvesen
Region nord

19.02.2012

Statens vegvesen Region nord
Dreyfushammam 31
8002 Bodø

Rv. 80 Klungset. Varsel om regulering av balansefyllng. Forslag til planprogram
ti høring og offentlg ettersyn.

Viser til brev av 04.01.2012 med overnevnte sak på høring.
1

Undertegnede er eier av gn. 117, bnr.6, og hele eiendommens strandlinje vil bli berørt
av den planlagte fyllngen i stor grad. Vi bruer fjæra mye i dag bL.a. Horbindelse
medjakt og annet frluftsliv. Det er derfor viktig for meg å beholde eierskapet og
adkomsten til sjøen selv om det skulle bli lagt en fyllng her som planlagt.

n
L

.~

.¡

En .positiv konsekvens aven slik fyllng sett fra mitt ståsted er at den vil kunne bidra
til å stanse den utgravingen av jord- og leiremasser som sjøen forårsaker i dag. Dette
oppleves som et tiltagende problem de senere årene med mye hø vannstad og vind

fra sørvest. Jeg er dedor i utgangspunktet ikke negativ til en slik fyllng.

Fyllngen bør imidlertid planeres med sand eller jord og tisåes slik at den etter hvert
vil fremstå som en naturlig del av kulturlandskapet i området.
Etter mitt syn bør det også tilstrebes å bruke allerede eksisterende adkomstvei under
arbeidet slik at en unngår unødvendige inngrep og nedbygging av dyrket mark.

Mvh.

J~1~ug



~lJ
Statens vegvesen

Referat/oppsummering
Dato:
26,03,2012
Tid:

1030 - 1145

Referent:

Sa ksbehand ler/innvalgsnr:

Roar Andersen - 75552795

Vår dato: 29,03.2012

Vår referanse: 20111112598-019

u

Rv. 80 Balansefyllng Klungset. Oppsummering etter møte 26.03.2012

Møte nr:

Deltakere: NV: 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:
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Ansvar / frist

Hensikten med møtet:
Hensikten med møtet var å orientere om planene for balansefyllng samt å
belyse hvìlke alternativer som finnes til balansefyllngen og hvilke
konsekvenser disse kan ha for økonomi, stabiltet og naturverdier i området.

Reguleringsplan/planprogram for del 2 Arsenalvegen - forsamlingshuset
(lengde ca. 950 ml:
Reguleringsplan for gs-veg forbi Klungset ble vedtatt i 2008. Det er dårlige
grunnforhold I området, og kravene tilområdestabiltet ved nye tiltak er blitt
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabiltet ved bygging av gs-vegen
foreslås det å bygge ei balanse fyllng (lengde 500 m, bredde 40 m) i

strandsonen mellom eksisterende balanse fyllng og Indre Klungset-elva.

Alternativet til balansefyllng er å stabilsering av vegen ved hjelp av kalk-
sement peler. Dette er en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av
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Ansvar / frist

område stabilteten. Metoden vurderes derfor som uaktuell i 'dette tilfellet.

I og med at fyllngen berører viktige natur- og friluftsinteresser utløser den krav
om konsekvensutredning. Tema naturmiljø utredes derfor. Perioden med
høring/offentlig ettersyn av planprogram førte ti følgende viktige uttalelser:

. Fylkesmannen i Nordland stiler seg kritisk ti utfyllngen på grunn av
det spesielle natumiiljøet knyttet til Klungsetvika, men vil avvente
forslag til reguleringsplan før det tas endelig stiling til spørsmålet om
utfyllng.

. 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 balansefyllng i området.

I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllngen
redUSert fra opprinnelige 40 m ti Ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m.
Dette er ikke et like godt alternativ mht. områdestabilteten som den brede
fyllngen, men fullt brukbar. Kravene til NV tilfredsstiles, men det kan
imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra vegvesenets egne krav.

Opplysningene om erosjon er blitt b~kreftet etter befaring av området. Dersom
erosjonen fortsetter å øke slik det tyder på, kan dette true områdestabilteten.
Det synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefyllng og Inner
Klungset-elva bør erosjonssikres uansett, og at dette ikke er vegvesenets anSvar.

Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegeii skal bygges, må det etableres ei
balaiisefyllng. En kombinasjon av erosjonssikring og balansefylIng er mulig,
og er den beste løsiiingen samfiiinsmessig sett. I tilegg økes sjansene for at
fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli realisert.

Fylkesmannen ser det som en fordel at fylliigens 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 stabilteten i området. Dersom dette er tifelle, kan det bli aktuelt
med tiltak også her.

Konklusjon:
Kombinasjon balanse fyllng og erosjonssikring anbefales. Når det gjelder

behov for yterligere grunnundersøkelser, må det tas et forbehold om at 3.
partskontrollør vil kunne gi tilbakemelding om at det må undersøkes mer.
Men om det ikke skier, skal vi klare oss med det vi har.
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Del 3: Forsamlingshuset - Ytre Klungset (Lengde ca. 400 m)
Det er ønskelig å fà 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
balansefyllng eller kalk-sement peler.

Konklusjon:
Her må det prøves å finne en løsning for som ikke påvirker stabilteten, 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 stabilteten, kan ks-peler være et
alternativ for å fà bygget del 3.
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Revidertforslag til plaiiprogramfor balansefylling ved Klungset

1. INNLEDNING
Statens vegvesen: vil i samarbeid med Fauske kommune starte regulering av ei nybalansefyllng
på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg langs rvo 80 forbi
Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i2008.

Det er dårlige grunriforhold i området, og kravenetiområdestabiltetvednyetiltak er blitt
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitetvedbygging av gang- og sykkelvegen, blir
detnå nødvendig å bygge ei balansefyllng istrandsonen mellom eksisterendebalansefyllng 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 23.03.2011henvendt seg til Direktoratetfor
natUrfòrvaltning og bedt om envurderiiig i forhold til §§ 33 - 39i naturrangfoldloven.

Stateiisvegvesen har isamatbeid med kommunen vurdert balansefyllngenetter §§ 3 ogAi
F orsktift om konsekvensutredninger, og kommet frain tU at tiltaket kan komme i konflikt ined
forskriftens § 4 b) som omhandler:

.. Trusselmot direkte trede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot
andre områder SOm er særlig viktige for biologisk mangfold

Kominunenhar derfor avgjort atreguleringsplanenskalbehaiidles etter forskrift om
konsekvensutredning. Som et ledd i varsling av planoppstarter det derfor utarbeidet et forslag til
planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Det endelige planprogrammet fastsettes av Fauske kommune.

Forslag til planprogram harvært lagt uttiloffentlig ettersyn i tidenu9.01.2012 ~ 20.02.2012 på
følgende steder:

./. Fauske kommune,servicetorget, 8200 Fauske

.. Statens vegvesen, Region. nord, Dreyfushammarn 31, 80u2Bodø

... Internett: www.vegvesen.nounder "Offentlge høringer"

Innkomne merknader som er tatt til følge, er innarbeidet i det reviderte forslaget tilplanprogram.

Spørsmål knYtet til. forslag tilplanprogram og prosjektet kan rettes til:

Statens vegvesen Region nord
vI Roar Andersen tlf. 755 52795
e-post: roar,andersenayvegvesen.no

3
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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.

llanprogrammet 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.

llanprogrammet 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 ti 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

llanprogrammet 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 ti miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse legges til grunn for
vedtaket av reguleringsplanen.

llanprogrammet skal i tilegg 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 l, avsatt til LNF-A
(område hvor spredt bygging ikke er tilatt) på land og NVSl (naturområde i sjø og vassdrag) i
sjø.

I

II
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ii' a NY!

Figur l: Utsnitfra kommunedelplanfor Fauske sentrum delL.
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3.2 Reguleringsplaner
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs ry. 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: Utsnittfra vedtatt reguleringsplan/or gang- og sykkelveg langs rv. 80 Stranda - Røvik

3.3 Andre planer
Tiltaket kommer, så vidt vi kan se, ikke i konflkt 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 balansefyllng 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 balansejjllng Lengde ca. 500 m. Bredde ca. 40 m,

Fylkesmannen i Nordland stiler seg kritisk til utfyllngen på grunn av det spesielle naturmiljøet
knyttet til Klungsetvika, men vil avvente forslag til reguleringsplan før det tas endelig stilling ti
spørsmålet om utfyllng.

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 balansefyllngen og
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, stabilitet og naturverdier i området.

Alternativet til balansefyllng 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 eibalansetYUing. En
kpmbinasjon av erosjonssikring og balanse tYllng 

er miilig,ogerdenbeste løsningen

samfunnsmessig sett I tiUeggøkes sjansene. for at tYllngen og dermed også. gs:'vegen káh. bli
realisert.

let forsøk på åkoinmeFylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllingen redllsert fra
opprirtnelige 40 mtil ca. J 5m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er ikke et like godt
alternativ rrht.områdestabiltetensomden brede tYllngen, men full brukbar. Kravene til NVE
tilfredsstiles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravikfra 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 mellorr dagens balansetYllng og Inner Klungset-elvabørerosjonssikres uansett, og at
dette ikke er vegvesenets ansvar.

Det synes imidlertid klart at dersomgs.,vegen skal bygges, må det etableres ei balansetYllng. En
kombinasjon av erosjonssikring og balansetYllng er mulig,. og er den beste løsningen
samfunnsI1essigsett. L tilegg økes sjansene for at fyllngenogderred også gs-vegen kan bli

realisert. .
Endringen i 

tYllngens størrelse antas å halvere 
behovet fortYllmasse.I . .

Det tas sikte på å bruke bL.a. overskuddsmasser fra tunnelen mellomRøikogStrømsnes. Disse
massene ligger lagret i et deponi område på Strømsnesida av tunnelen.

Det må etableres en adkorrstveg til området for å kunne transportere massene fram til fyllngen.
Det tas siktepååbruke adkorrstvegen som ble etablert for å legge ut eksisterende tYllng.

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 området med leire med sprøbruddegenskaper,og inoeh av undersøkelsene er det

også funrtet kvikkleire.

Grunnforholdene gjør at det må tas hensyrt til nye krav om områdestabilitet for å forebygge
skredulykker í områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbriddsegenskaper~Dette
kravet gjelder også selv omtiltaket ikke virker inn på stabilteten.

Det bør også undersøkes om det foregår utgraving/erosjon i InnerKlungset-elva som kan true
stabilteten i området.
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Figur 5: Ny justert balansejjllng/erosjonssikring. Lengde ca. 500 m. Bredde ca. 15 m,

Typisl~ snitt

-.-~.....~
'""...

~B~'lanse,f,ýHin' Kote O =Middelvonnstand
______ _______ _________________~~_~'~____~____________~.~~~b~~!;~.~

I

I

Figur 6: Tverrprofil balansejjlling/erosjonssikring
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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 O-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 frivilige organisasjoner og andre aktører skal utvikles for bedre å løse

oppgaver og stimulere til friluftsaktiviteter.

Konsekvensutredning av tema friluftsliv er allerede igangsatt.

10



Revidert forslag til planprogram for balansefylling ved Klungset

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 naturmiljølbiologisk 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 (ww.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 aven 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 aven 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 L O 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.
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