
FAUSKE KOMMUNE

ØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Tid: 16.10.2012 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksll. 093/12 - 100/12

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 1112012

Befaring FinneidlialHauan

Tema: Vannområdeforskriften

Sak nr.: Sakstittel:

093/12

094/12

095/12

096/12

100/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING
KLUNGSET

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR SOLBAKK GARD, 56/3

48/16 - YNGVAR F. SElVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV GRUNEIENDOM - KLAGE P A ADMINISTRATIVT VEDTAK i
SAK NR 128/12

SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I
UTMARK

MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG,
DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

097/12

098/12

099/12

Fauske, 08.10.12

rank Bernardsen
Kommunalsj ef

l:$~
Utvalgsleder
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR
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JournalpostID: 12/8623

. Arkiv sakID.: 12/2027
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan~ og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 093/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 16.10.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 10/2012

Saniniendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 10/2012 godkjennes.
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Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

18.09.2012
L 0/20 12

Fra kL. L 0:00

Til kL. 15 :25

Til behandling: Sakene 083/12 - 092/12
Møtested: Administras . onsb et, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen,
Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Ari Tollånes.

Varamedlemmer:
Gry Janne Rugås.

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, ordfører,
formannskapssekretær.

UNDERSKRFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske IZol2

~l)f1f:oh~
formannskapssekj;;u .

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 19.09.12

MERKADER:

Befaring: Bådsvik aktivitets gård

Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagsorden:
. Gry Janne Rugås (FL): Vei til fjellandsbyen. Blir den asfaltert?
. Linn Normann Godtfredsen (AP): Hva er status ang. skilting ved skolene på Erikstad

og i Valnesfjord?



. Kathrine Moan Larsen (FL) etterspure følgende:

Pkt. l: Status gjerde mot Rupsi
Pkt. 2: Brantomt i Furlund
Pkt. 3: Taxitilbudet i Sulitjelma

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Orienteringer:
Enhetsleder VV A, Frank Zahl orienterte:

. Dajaveien (SKS-veien)

Statskog er grueier, mens SKS eier veien. Kommunal vei fra SKS-veien og til
servicebygg fjellandsbyen. Veier innad i fjellandsbyen eier fjellandsbyen selv.
Det er 1300 meter vei fra fylkesveien og til krysset fjellandsbyen. Vi har mottatt
tilstardsrapport på bru Dajaveien. Viser 2 alternativer i kalkulasjon Dajaveien, som
ligger vedlagt møteprotokoll. Alternativ 1 viser kostnader for vei, tilrettelagt før
asfaltering.

. Oversikt over opprustingsprosjekter vei 2012 ligger vedlagt møteprotokollen.

Svar på spørsmål:
Gry Janne Rugås:
Fran Zahl svare under orienteringen.
Linn Normann Godtfedsen:
Enhetsleder planutvikling svarte. Skilt skal opp i løpet av høsten.
Kathrine Moan Larsen:
Pkt. 1. Komrunalsjef svare. Uavklar med grueier. Ved tidligere reparasjoner har det vært
deling med greier. Ved vedlikehold påtar vi oss et ansvar. Skal se hva vi kan gjøre.
Pkt. 2. Enhetsleder planutvikling svarte. Vi arbeider med brantomt i Furlund, hus på
Sandneshaugen og gruur på Sandneshaugen. Neste skritt er pålegg. Ser på prosedyre for å
følge opp.
Kommunalsjef svare. Ser på prosedyrer for oppfølging. Vi må sette handling bak kravene.
Må være konsekvent. Komrer sak til PLUTo
Pkt. 3. Spørsmålet oversendes til formanskapet.



Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

083/12

084/12

085/12

086/12

087/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

KOMMUNAL PLAN STRATEGI

RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN
DETALJREGULERIGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST.
UTTALELSE

OMRÅDEREGULERIG FOR JORDBRU

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR SJØGATA VEST

BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL A
KJØRE ATV TIL HYTTE VED KJELVATNET

KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL
GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA

OPPSTART REGULERIGSAK BUEN

088/12

089/12

090/12

091/12

092/12
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083/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 8/2012 og 9/2012 godkjennes.

PLUT-083/12 VEDTAK- 18.09.2012

Kathrne Moan Larsen (FL) hadde følgende merknad:
Ønsker at det spesifiseres at det var befaring ang. gj erde mot Rupsi.

Innstilingen med merknad ble enstemmig vedtatt.

084/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-084/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

085/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT -085/12 VEDT AK- 18.09.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

086/12: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

INNSTILLING:

1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver
valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering



3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innente synspunter før
den fremmes videre til formanskap og kommunestyre.

PLUT-086112 VEDTAK- 18.09.2012

Gry Janne Rugås (FL) foreslo:
En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barehager og
gruskoler.
Budsjettene er innenfor barehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 2010-
2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre mangfold og
trgghet for sunn læringsutvikling for bar og ungdom. SU i de ulike barnehager og
skoler inkluderes i arbeidet.

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo:
Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel rulleres i
kommende planperiode, med oppstart 2013. Det settes av ressurser i kommende års
budsjett til dette arbeidet.

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:
PLUT foreslår at det utarbeides en kulturinneplan for kommunen, og at dette
arbeidet stares i løpet av planperioden.

Erling Palniar (KR) foreslo:
Boligsosial handlingsplan ((Alle trenger en bolig)) 2006. Planen som foreligger er
utdatert og må fornyes i planperioden.

AP's forslag (Hatlebrekke) ble enstemmig vedtatt.
KR's forslag ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag (Godtfredsen) ble enstemmig vedtatt.
FL' s forslag legges ved planen.
Innstilingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10- 1 skal kommunen minst en gang hver

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering med
følgende endringer:
. Plarutvalget ars.er det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel

ruleres i kommende planperiode, med oppstar 2013. Det settes av
ressurser i kommende års budsjett til dette arbeidet.

. Boligsosial handlingsplan ((Alle trenger en bolig)) 2006. Planen som
. foreligger-er-utdaterLog_må_forny_es_Lplanp_erio_d.en..

. PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at
dette arbeidet stares i løpet av planperioden.

. Følgende legges ved saken:

En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barehager
og grunnskoler.



Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i
perioden 2010- 2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for
å sikre mangfold og trygghet for sun læringsutvikling for bar og ungdom.
SU i de ulike barehager og skoler inkluderes i arbeidet.

3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innente synspunker
før den fremmes videre til formanskap og kommunestyre.

087/12: RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN
DETALJREGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE

INNSTILLING:

Fauske kommune har ingen faglige merknader til planforslag detalj reguleringsplan Nasa
kvarsforekomst.

.,

I

Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum det
planlagte tiltaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutredningens konklusjon
til orientering.

PLUT-087/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune har ingen faglige merknader til planorslag detalj reguleringsplan
Nasa kvartsforekomst.

I
i
,

Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentru det
planlagte tiltaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutrednngens
konklusjon til orientering.

088/12: OMRÁDEREGULERING FOR JORDBRU

i INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Jordbru ut til offentlg ettersyn.

PLUT -088/12 VEDTAK- 18.09.2012

Imrstillingen-ble-enstemmígveâtatt.

VEDTAK:
Med hj emmel i plan- og bygningsloven § § 12- 1 O og 12- 111egges forslag til
områderegulering for Jordbru ut til offentlg ettersyn.



089/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJø GATA VEST

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i
planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates kontor/forretning i
1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tilates bolig i andre etasje.
Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag
av bolig i bygget må dette tas hensyn til".

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: "Område P8 er offentlig
parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4
parkeringsplasser ti personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides
medgrus eller GIsfalt, kantstein og annen beplantning. Det tilates at noen av
parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstilingsplasser for
sykkel".

Det legges til et nyt punt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke
gis brukstilatelse for F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf
§3.6j)".

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: ''Alle boenheter/bygninger med
støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke
overstige LSAF 70 dB. Krav ti innendørs støynivå skal være tilfedsstilt med de krav til

luftskifte!ventilasjon som følger av teknisk forskrif".

PLUT-089/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Med hjemmel i plar- og bygningsloven § 12~ 12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i
planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates kontor/forretning i 1-
2-etasjeogbo1Ig- iøverste-etasje.V:ed-b¥ggi-oetasjertilatesbolig-iandreetasje..

Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag av
bolig i bygget må dette tas hensyn til".

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: "Område P8 er offentlg
parkeringsplass for bruere av Fauske sentru samt friområder vest for pIanområdet
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4



parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Omrãdet kan opparbeides
med grus eller asfalt, kantstein og anen beplantning. Det tilates at noen av
parkeringsplassene erstattes med sykkel skur / sykkelstativ / oppstilingsplasser for
sykkel".

Det legges til et nyt punt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke
gis brustilatelse for F/K/Bl, F/K/B2 og F/KB3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf.
§ 3.6 f)".

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: "Alle boenheter/bygninger med
støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til
støyfølsom bru. Utenfor soverom skål maksimalt støynivå inattperioden (23-07) ikke
overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til
luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift".

090/12: BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å
KJØRE ATV TIL HYTTE VED KJELVATNET

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad fra Bjørn Tore
Rønning, Fauske, om transport av byggematerialer og utstyr med atvfra parkeringsplass
v/Balvatnveien og til hyt vlKjelvatnet.

Ferdsel på barmark er ikke tilatt i noen del av kommunen.

PLUT ~090/12 VEDT AK- 18.09.2012

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:
PLUT gir Bjørn Tore Rønning dispensasjon til å kjøre ATV med henger 1 dag, for å
frakte utstyr og materialer ti hyta. Dette er på bakgrnn av at traseen han søker om å
bruke allerede er oppkjørt i forbindelse Fauske Lysverks arbeidet i området, og at
denne kjøringen ikke vil medføre yterligere skade i naturen.

AP's forslag ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer (utvalgsleders dobbeltstemme).

VEDTAK:
PLUT gir Bjørn Tore Rønning dispensasjon til å kjøre ATV med henger 1 dag, for å
frakte utstyr og materialer til hyta. Dette er på bakgrunn av at traseen han søker om å
brue allerede er oppkjørt i forbindelse Fauske Lysverks arbeidet i området, og at
denne kjøringen ikke vil medføre yterligere skade i naturen.

091-/12:-ItJ:A:ßE-~-Sø.KAn-()M-TlJ:L*TEI::SE TIL MÐTÐRISER'F-F-ERDSEL.
GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA

NY INNSTILLING:



Klagen fra Age Jørgensen, Fauske, tas ikke til følge. Deler av omsøkt trase ligger i a-
sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tilatt.

PLUT -091112 VEDT AK- 18.09.2012

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo:
Klagen tas til følge.

FL' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen tas til følge.

092/12: OPPSTART REGULERING SAK BUEN

PLUT ..092/12 VEDTAK- 18.09.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.



Estimerte kostnader Dajaveien alternativ 1:

Veiduk, geonett, pukk 20em 22-64, grus 0-32, 15 cm, grøfting, stikkrenne
Renovering eksisterende bru

10 % uforutsett

Sum eks. mva.

Antall meter
1300

1

Estimerte kostnader Dajaveien alternativ 2:
Grus 0~32 20 cm., grøfting
Renovering eksisterende bru ???

10 % uforutsett

Sum

1200
1

17.09.2012
Frank Zahl



Stk. pris Samlet pris

1000 1300000
300000 300000

150000
1750000

450
300000

540000
300000

84000
924000 eks. mva.



OPPRUSTINGSPROSJEKTER 2012

Prosjekter Ramme

1 Fortau langs Grønåsveien
2 Ferdigstillelse Bringsliveien ca. 900 m
3 Parkeringsplasser Sulitjelma
4 Reasfaltering fortau Torggata
5 Reasfaltering Arsenalveien
6 Ferdigstilelse Rognveien, gIs-vei, LED-gatelys

7 Oppdatering til LED~gatelys Rognveien

Sum

1,60 mill
0,90 mill
2,00 mill

0,27 mill

0,23 mill
5,00 mill
0,5 mill

10,50 mil

17.09.2012
Frank Zahl
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Status

Pågår, ferdig 2013

Uke 39/40

Pågår

Ferdig

Utsatt
Pågår, asfaltering ca. uke 40/41

Oktober
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I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I 
Dato: 16.10.2012

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 13Z/12: 103/350,352 - FAUSKE KOMMUNE V/GEORG DE lJESCHE DY -
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, OPPFØRING AV OMSORGSBOLIGER MED 9
BOENHETER 12 ETASJER I TORGGATA 16, FAUSKE

VEDTAK:

Anmerkning til planene fra Randi Kristensen tas ikke til følge.

I medhold av plan- og bygningslovens § 21-2 og 21-4 meddeles rametilatelse for

oppføring av omsorgsbolig i 2 etasjer i Torggata 16 som omsøkt.

Det må innsendes geoteknisk vudering av gruforholdene ved søknad om
igangsettingstilatelse for oppstar av prosjektet

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS godkjennes.

DPLU. 133/12: 98/2 PER KRSTIAN KRSTIANSEN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERINGAV GRUNNEIENDOM TIL ODD-ANDERS KRSTENSEN -
FRADELING AV TOMT FOR HYTTE MED FESTENR 92/2/1 NORDØST FOR
STENGVATN

VEDTAK:
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og grr med hjemmel ijordIovens § 12 tIllatelse til omsøkte
fradeling av tomt på L dekar for eksisterende hyte med punfeste nr. 98/2/1 i Fauske kommune.

Det gis også tilatelse til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar med hjemmel i plan- og bygngslovens
§ 20-1.



r~------_.._._-
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DPLU. 134/12: 1011336 TURNOUT MC - KLAGE PÅ VEDTAK I SØKNAD OM
TILLATELSE TIL TILTAK, PLATTING I STRANDSONE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 meddeles tilatelse for oppføring av
platting på eiendommen G.nr. 101, B.m. 336 som omsøkt.

Sikringstiltak mot sjøen og resterende arbeider kan ferdigstiles. .

Det henvises for øvrig til Friluftslovens § 1 som sikrer allemansretten til fri ferdsel i
strandsoner.

DPLU. 137/12: 78/126 - REGINA WEYERS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV NAUSTTOMT MED EKSISTERENDE NAUST

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20- 1 tilatelse til omsøkte fradeling av nausttomt på ca 65 ml for eksisterende naust.

DPLU. 140/12: 104/800 - HEGREVEIEN 13 - SØKNAD OM ANSVARSRETT FOR
VÅTROMSARBEIDER I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG

VEDTAK:

I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 meddeles ansvarsrett for Tom Are Kristiansen
som selvbygger for PRO/KPR og UTF/KUT for membranarbeider i våtrommene i egen
bolig i Hegreveien 13, G.nr. 104/800, som omsøkt.

DPLU.142/12: 1031700/0/2 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL FASADEENDRING
VEDRØRENDE INNGLASSING AV TERRSSER PÅ FOCUS TERASSE
BORETTSLAG

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningsloven 20- 1 c) meddeles tilatelse til fasadeendring på
Focus Terrasse Borettslag, G.m. 103/700/0/2, som omsøkt.

Når foretak er valgt, må søknad om ansvarsrett samt oppdaterte tegninger innsendes
kommunen.



""

DPLU. 143/12: 102/691 - RUNE BERNTSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 209 M2 OG LA 196 M2, P Á
TOMT I GREPLYNGVEIEN 33, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20- 1 a meddeles tilatelse til oppføring av
enebolig i Greplyngveien 33, Fauske gnr. 102 bnr.691 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Byggalf AS, Bjørset Bygg og Anlegg AS og Rørleggermester
Idar Engan AS godkjennes.

Tilknytningsavgift for van og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt).

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres.

DPLU. 144/12: 1031700 - AMFI-SENTERET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, UTBEDRING AV FASADE VEST MED VINDUER

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20- 1 meddeles tilatelse til fasadeendring på
vestsiden av Amfibygget i 3. etasje som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS godkjennes.

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS godkjennes.

DPLU. 146/12: 107/34 - RUNAR KRSTENSENIMARTINE PEDERSEN - SØKNAD OM
ANSVARSRETT FOR RØRLEGGERARBEIDER I FORBINDELSE MED OPPFØRING
AV ENEBOLIG P Á RØDÁS, GODKJENT 15.06.2011 I SAK 098/11

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 meddeles ansvarsrett til YlT AS som
utførende foretak for innvendig sanitæranlegg i forbindelse med oppføringen av
eneboligen til-Runar Kristensen i-Rødås, G.nr. 1 07. B.m.3A,
jvf. tilatelse gitt 15.06.2012 i sak 098/12



I---~--------_._-----_._---_.._------
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I INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/8622 I

Arkiv sakID.: 12/2026 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 095/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.10.2012

~

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID Arkivsak Brevdato AvsenderlMottaker Tittel
rn

12/8546 I 12/2012 02.10.2012 Skj erstadfj orden ORIENTERIG TIL KOMMUNE
vannområde I SKJERSTADFJORDEN

VANNOMRE OM PROSESS 

RUNT KARATERISERIG AV
VANNOREKOMSTENE I
V ANNOMRÂDET OG HØRIG AV 

DOKUMENTET VESENTLIGE
VANNORV ALTNINGSSPØRSMÂL--------------- --_..._-- -- -- ----- --- - ...- -- --------

12/8218 I 09/997 14.09.2012 Klirna- og SULITJELMA GRUVEFELT -
foruensningsdirektoratet PÅLEGGOM Å FORTSETTE

OVERVÅKGENOG VARSEL OM
PÅLEGGOM Å VURDERE BEHOV
FOR Å GJENNOMFØRE NYE
TILTAK I OMRDET

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



-. Skjerstadfjorden van nom råde 

F

www.vannportalen.no/nordland

.Jnr. ':¿/8S4~

Orientering til kommunene i Skjerstadfjorden vannområde om prosess
rundt karakterisering av vannforekomstene i vannområdet og høring av
dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmåL.

Bakgrunn

Innen 2015 skal det utarbeides en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for alt vann i

Nordland. For mer informasjon se http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=36681

Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektorielI forvaltningsmodell der både

sektormyndigheter og kommuner skal bidra med informasjon, kunnskap og overvåkingsdata.
Arbeidet med vannforskriften er hjemlet i følgende lover; plan og bygningsloven,

forurensningsloven og vannressursloven.

I utarbeidelsen av forvaltningsplanen må kommunene bidra aktivt både i arbeidet med

kunnskapsgrunnlaget og planleggingsarbeidet. Gjennom levering av kunnskap og data til FMNO skal

kommunene bidra til å kartlegge miljøtilstanden i sin kommune. Kommunen skal også innenfor sine
ansvarsområder bidra til analysen av hvilke tiltak som må gjennomføres for at vi skal få et godt og

tjenlig vannmiljø. Kommunene har dessuten særlig mye kunnskap om forholdene i
vannforekomstene, hva som påvirker dem og hvilke rettigheter og interesser som knytter seg til dem.

Kommune er med andre ord en veldig viktig premissleverandør i dette arbeidet.

Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Dokumentet Vesentlge vannforvaltningsspørsmål er en midtveis høring i arbeidet med

Forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vann region Nordland og Jan Mayen.

Høringsfrist er 01.01.2013. Dokumentet gir en beskrivelse av vannmiljøtilstanden i hele
vannregionen og alle ti vannområdene. Det gir videre en oversikt over både utfordringer og

påvirkninger på vannmiljøet. Forslag til Vesentlge vannforvaltningsspørsmål i Nordland kan du

finne på www.vannportalen.no/nordland (under plandokumenter) og på www.nfk.no/miljo

(under vannforvaltning). For vannområde Skjerstadfjorden finnes en beskrivelse av tilstand og
utfordringer på s 58-62.

I brev fra vannregionmyndigheten (Nordland Fylkeskommune) av 01.07.2012, adressert til

regionrådene og kommunene i Nordland, bes det om tilbakemelding på følgende punkter:

. Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er

vesentlige i vannregionen?
. Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du mener er mangelfullt

feil beskrevet?
. Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke

kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?
. Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter

høringen?



_ Skjerstadfjorden vannområde. www.vannportalen.no/nordland

. Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne

informasjon?

I Vannområdeutvalgets konstituerende møte avhold på Fauske 25.09.2012 ble følgende vedtak
fattet:

Se også (http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=68718)

,,-------_._---_.._---------_._-----_._--_._.._-_._--_.------------.-.-----_...._------
L Høringsdokumentet sirkuleres til.sentralt personell i kommunene innen VA, I Torstein Kristensen : 28/9-2012
i p.Iei_ni:g la~~~~~!l:~!I~kem~lcJing___ __ _ _....._ __ _ ____ L- .____ ___ l

f Prosessen presenteres som orienteringssak for formannskap, PNM utvalg i I Tt' K' t . 04 10 2012! kommunene I ors ein ris ensen !.. i
1----._.._._-------_._-----------_._._-- --------.----------.---------.-.-.------.-.- ¡..---. -. ---_._--_._..------1
1 Prosjektleder i vannomrãde Skjerstadfjorden samler tilbakemeldinger og I Tt' K' t L 01 11 2012 !i utarbeider et utkast til høringssvar l ors ein ris ensen i.. i
:--.--.-.~_._--------------.-----,., _.---.------.'--.-------.-..-. '.__.- _._- -- .--------------j--~---.-.--------~~~~., .--1---- -.--.-------.'.-.-- j
I VOU godkjenner endelig høringssvar ! vou ! 15.12.2012 i~.________._._.._._______.__._____...._.___..__._______...__.__~___..________.~._______.______..

Gjennomgang av klassifisering og risikovurdering av vannforekomster i
Skjerstadfjorden vannområde

Dokumentet Vesentlge vannforvaltningsspørsmål gir på side 58 til 62 en oversikt over status for

arbeidet med karakterisering av vannforekomstene i vannområde Skjerstadfjorden. Av dette

fremgår at et betydelig antall innsjøer, elver og kystvannforekomster er i risiko eller mulig risiko

for å ikke oppnå god status innen planperioden. Arbeidet er p.t. ikke ferdigstilt fra

fylkesmannens side, og det mangler i mange tilfeller måledata som kan klargjøre situasjonen. I

brev fra Miljøverndepartementet av 06.07.2012 adressert til vannregionmyndighetene og
kommunene gjøres følgende klart: ((Karakteriseringsresultateti slik det fremgår av

karakteriseringsveilederen skal imidlertid kvalitetssikres fram mot 01.05.2013))

I Vannområdeutvalgets konstituerende møte avhold på Fauske 25.09.2012 ble følgende vedtak
fattet:

Se også (http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=68718)

r---------.-------------------.---------~~----.---l-~-.---------.------.,..-...-------
I VOU gir prosjektleder i oppdrag ã gjennomgã inndeling, karakterisering 1 I
I og risikovurdering av alle vannforekomster i vannomrãde Skjerstadfjorden I
! og supplere denne med datagrunnlag, lokal kunnskap og vedtatte ønsker i Torstein Kristensen 01.03.2013
i angãende enkeltsaker i VOU. Data overleveres fylkesmannens I! miljøvernavdeling. i.___~..___.______._..._______._._______________~___~_~__.___._____~~___.____i_____._~___ ___.__ _.

-----------1

._.______.__~J
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Nænngs- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 OSLO

Klasserlng \t .d.

JilD ' . ~ ~
~- . 9 forurensningsdirektoratel

ostboks 8100 Dep,'0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottakl§klif.no
Internett: ww.klif.no

Dato: 14.09.2012

Vår ref.: 2011/385 408
Deres ref.:

Saksbehandler: . Kar Kjønigsen, telefon: 22573501

Sulìtjelma .gruvefelt .. Pålegg ODiå fortsette overvåkingen og varsel om
pålegg om;å vurdere bebov for å gjennomføre nye tiltak i området.

Kliin~ ogforurensningsdirektoratet pålegger Nærings~ og handelsdepartementet
(N) å 'fortsette .overvåkigenav vannaliteten j Langvatn og óverløpsvaiinetfra.
gruva. Samtidig varsler vi at vi vlirdererA 'pålegge Nlâ inkludere biologiske .
undersøkelser 1 overvåldngsprograminet og også vu"der~ behov for å gjennomføre
'nye tilta.k 1 oniådet opp mot målsettngen fra 19930niåredusere
kobberkonsentra~onen i utgående vann fraLangvatn ned tilOflgl. Vurderigen

skal omfatte forventet effekt .av en sli rèduksjonog kostnader forbundet med
eventuelle nødvendige tiltak

Vì viser til brev med pålegg om å gjenomføre tiltak for å redusere.
tugmetallforuensningen fra grveområdet fra 26.01.1993.

Vi viser også til vår brev av 15. 11 2010 med varsel om pålegg om yterligere
undersøkelser i Sulìtjelma grvefelt, brev fra dere 21.02 20n, møte om saken 27.01.2011
og vår brev av 23.05.2012 der vi etterlyste status for rapporter fra undersøkelsene i
området.

"

BakgruRD .
Grvedriften i Sulitjelma ble nedlagt ì 1991, og oppryddingstiltak ble gjenomført frem til
2004. De vilcigSteToruensningsbegrensende1íIfaKene-liaroestãtt ivanfYlliiigavstore- -

deler av grvesystemet i Nordgrvefeltet med samlet overløp på Grstoll-nivå. I april
2005 ble det overløp fra grvesystemet i Nordgrvefeltet etter at de endelige tiltakene i
forbindelse med vanl1ingen ble avsluttet i november 2004. I følge blant anet
rapporten "Oppfølgig av foruensnngssitujonen i Sulitjelma grvefelt, Fauske

Akut forurensning: Telefon 110 . Organisasjonsnr.: 970 935 657
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kommune - Undersøkelser i 2010;.2011" som er utarbeidet av Niva på oppdrag fra
Direktoratet formineralforvaltnng, har konsentrasjonene for kobber og alumium vist en
økende tendens i tiden etter overløpet. Vanengdene fra gtveområdet har også de siste
årene vær betydelig høyere en i tidlgere år, og dette har ført til økt metallbelastng på
Langvatn. Under-søkelsene viser at tilførslene av kobber fra det vanfylte Nordgrvefeltet
er største kilde for kobbertansporten ut av Langvatn.

Tidligere undersøkelser har vist at de andre forurensningskildene i området er delvis
diffse og fordeler seg på en rekke mindre eneltkilder på begge sider av Langvatn. Den
natulige bakgrstransporten av kobber tit Langvatn er tidligere anslått til intil 20% av
transporten ved utløpet.

Målsetnigen i pålegget fra 1993 var at kobberkonsentrasjonen i utgående vann fra
Langvatn skulle' reduseres til 10 Jlg/l.

Vi gjør oppmerksom på at yanforskrften, som trådte i kraft 1.01,2007, fastsetter
niíljøniål for vanforekomster og indeler vanforekomster i fem tilstadsklasser.
Miljømålene i vanforskrftens §§4- 6 i -går utpå at tilstanden i vanorekomstene skal

beskes mot forrngelse, og forbedes ,med mål om å oppnå god økologisk tilstand og
god kjemsk ûlstad. Dersom utslippet fr SuIitjeliaoiìdet fører til at
. SulitjeÍmavassdraget endrertilstdsklasse i negativ retng,vil det fôreligge en

forrgelse.

.. KUrs vurdering
Vi mottok rapporten "Utredng av forhold knytet ti glveavrennng ;fa Sulitjelma-
feltene: Tålegrenser for ferskvansfisk, effekter på martmijø, samt brsmønster og

"holdnnger til området hos lokalbefolkngen" på mail fra Niva 8.06.,2012. Rapporten ble
laget på bestillig fra Direktoratet for Mineralforvaltng et pålegg fra KIiftil NH.
i rapporten kommer det :fem at årlig transPor av metaIler ut av Langvatnet er beregnet til. .
rudt 15-20 tonn kobber, 20-25 tonn si og 55-62 kg kadmum og at kobbervået i
Langvatnet (målt ved Hellano ) har stabilser seg på rudt 20 ~g/l.

Dette betyr at kobberkonsentràsjonen i utløpet fra Langvatn er dobbelt så høy som
målsetngen fra pålegget fra 1993. På bakgr av dete mener vi det er nødvendig å

/ . . fortette overåkgeï i vassdraget og også inkudere biologiske unersøkelser i

overåkngsprgratei..-- -------- - ------ . -- ---------------

Det må også foretas en vudengav om det må gjenomføres nye
foruensningsbegrensende tita i området.
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,Pålegg om å fortsette. overvåking av vannkvaliteten i Langvatn og overløpsvannet fra

grva
Klif pålegger NHD med hjemel i foruensnigslovens § 7 fjerde ledd, å fortsette
overåkgen av vanaliteten i Langvatn og overløpsvanet fra grva som i. foregående

år. Overåkgen skal videreføres i same fonn og omfang som tidligere, sHk at
resultatene kan samenignes fra år til år. Påvirknnge vanaferkene oppstrøms
Langvatn har på metallkonsentrasjonene skal også vuderes.

Se i tilegg nedenforstående varsel om å inudere biologiskè undersøkelser i
overåkgen. .

Tidsfrist
Overåkngen må fortsette uten opphold fra dagens overåkng.

Klageadgang
Vedtaket om' å fortsete overåkng kan påkages ti Miljøverdeparementet inen 3 uker
fra dette brevèt er mottatt. Klagen bør begrnnes og skal sendes Klif.

Varsel om pålegg om .å inkludere biologiske undersøkelser ì overvåkingsprograinet
ogå vurdere behov for gjennomførig av nye tiltak
Med hjeJiel i fotQensningslóvens § 7 fjerde. ledd, varslêr Klif atvÎ vìl vudere å
pålegge NH å inudere effekter på relevant biologisk inaterale fra utløpet av Langvatn
og ned til Skjærstadfjotdeni overåkgsprogratet. NHDmå komme med forslag ti
hvor ofte det er nødvendig å inudere prøvetakg av.biologisk materale for å kue
følge eventuelle effekter av utslippet på biologien i området.

Med bakgr i tidligere pålegg og konkusjonene i rapporten som ble oversendt oss fra
Niva, ber vi NHD om å vudere resultatene i ovenevnte rapport opp mot målsettgen
om å redusere kobberoldet fra rudt 20 ~gI til L O ~gI. Vurdergen må også omfatte
forventet effekt aven slik reduksjon og kostnader forbundet med eventuelle nødvendige

tiltàk.

Frist for. å vurdere behov for nye tiltak vuderes satt til 1.03.2013.
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Eventuelle kommentaer til varselet skal sendes Klif inen 3 uker etterat dette brevet er
mottatt.

Med hien

~) .1. t(¡j~~'
"'~øm ìeseont ..

Kopi til:
Fauske kommune
Díektoratet for mineralforvaltng
Fylkesmanen i Nordland
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

r JouralpostID:
12/8243 I

ArkivsakID.: 10/1635 . I Saksbéhandler: Jan Erik Johansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Koinunestyet

Sak nr.: 096/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.10.2012

FORSLAG TIL DETALJRGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING KLUNGSET

Vedlegg: Detaljreguleringsplan balansefyllng Klungset - Meknadshefte (sept. 2012). Detaljreguleringsplan
balansefylling Klungset - politisk behandling (sept. 2012), Fastsatt planprogram Guni 2012),
Konsekvensutredning friluftsliv 29.05.2012, Fagrapport natunniljø 16.04.2012 og Balansefylling
Klungset - Forslag til detalj reguleringsplan..

Sammendrag:

2. gangs behandling.

Statens vegvesen fremmer forslag til detalj reguleringsplan for balansefyllng Klungset. Tiltaket
er et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (gis-veg) langs rv. 80 forbi Klungset.
Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008. Prosjektet er en del av Vegpake Salten.

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

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllngen etter §§ 3 og 4 i
Forskrift om konsekvensutrednnger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflkt medforskriftens § 4 b) som omhandler: '

. Trussel mot direkte trede eller sårbare arer og deres leveområder eller mot

andre områder som er særlig viktige for biologisk margfold

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om
konsekvensutrednng.

Som eHedd i varsling av planoppsta Ol;Ol2.01-2bledet-derf0l utarbeidet et forslag.. til
planprogram som grnnlag for planarbeidet.

Planprogram for detalj reguleringsplanen ble fastsatt av Fauske kommune 21.06.2012.
Planprogramet er lagt til gru for planorslaget. Tiltakets virknnger på naturiljø og
frluftsliv er konsekvensutredet.



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 strekningen er planlagt bygget i 3 deler:

Dell - Stranda - Arsenalvegen er ferdigstilt (lengde ca. 1000 m).

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

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

Saksopplysninger:

Beslutningen om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlg ettersyn, er gjort av Statens
vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven (Pbl).

Planen behandles etter pbls § 12-10, og Statens vegvesen fugerer altså som saksbehandler ved
1. gangs behandling (offentlg ettersyn). 2. gangs behardling gjøres av kommunen i planutvalget
og videre til kommunestyret.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.07 - 03.09.2012. Her kunne
offentlige instarser, berørte parer og interesserte komme med uttalelser. Flere offentlige
høringsinstanser har ìnnsigelsesrett mot plarforslaget.

Det er motttt uttalelser fra i alt 4 offentlige instanser som er Fylkesmanen i Nordland,
Nordland fylkeskommune, Kystverket og Jernbaneverket. Ingen innsigelser. Norges vassdrags
og energidirektorat (NE) har ikke kommet med uttalelse innen høringsfristen vedr. Geoteknsk
rapport for området. Denne vil ifølge Statens vegvesen og NVE bli ettersendt slik at den senest
vil bli fremlagt i møte i planutvalget.

Saksbehandlers vurdering:

Det er utarbeidet et eget Merknadshefte fra Statens vegvesen (vedlagt) med oppsumering av
alle innomne uttalelser og Staten vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt
med som vedlegg bak i heftet. Uttalelse fra NVE ettersendes. '
Rådmanen vurderer at KU-plikten er oppfylt. \

Rådmanen viser til vedlagt Detaljreguleringsplan balansefyllng Klungset - politisk behandling
(sept:-2012jog-Merknadshefte-fra-Statens-vegvesen-(sept.zOI.z-);Rådmanentarvuderinger
gjort av Statens vegvesen til etterretning og har ingen yterlìgere kommentarer til disse.

Rådmanen anbefaler at foreliggende forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng
Klungset vedtas. Det forutsettes at Geoteknsk rapport godkjennes av NVE og ingen innsigelse
foreligger herfra.
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INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng Klungset.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
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Forslag til detaljreguleringsplanmed planprogramfor balansefyllng Klungset

L Innledning
Planforslageter utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i Plan- og bygningslovens §3-
7, og etterävtale og i samarbeid med Fauske kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse kommunen for politisk vedtak.

Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn ble i
henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 4-1 annonsert i Avisa Nordland og

Saltenpostenijanuar 2012.

Varsel om oppstart av planlegging ble sendt ut til offentlge instanser samt grunneiere og

andre berørte.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en snarHg bygging avbalansefYllng i
strandsonenmellom eksisterende balansefYllng og Indre Klungsetelva. Det er dårlige
grunnforhold i området, og for å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av gang- og

sykkelvegen, blir det nå nødvendigined eibalansefYllng. Reguleringsplanen for gang- og
sylil;elvegen ble vedtatt i 2008.

Kommunen har avgjort at detalj reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om
konsekvensutredning~ Planprogrammet. ble .fastsatt.av Fauske .kommunestyre 21.06.2012.

lhenholdtilplanprogramniet er det utarbeidetto fagrapporter som omhandler tiltakets
konsekvenser:

. Naturmiljø. Etter krav fra Fylkesmannen i Nordland

. Friluftsliv ~ Etter krav. fra NordlandfYlkeskommune.

I tillegg er det laget en geoteknisk rapport etter utførte grunnundersøkelser og foretatte

geotekniske.vurderinger.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 04.07.2012-
22.08.2012 på følgende steder:

. Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske

. Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammam 31, 8002 BOnø

. Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og $altenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslagetble samtidig sendt ut påhøring
ti offentlige instanser.

. Itirikomne-merkiúider~tIfpfánforslagerersakslJehaii(Uefav-Siaiensvegvesen-ogsåiiIet. i .ef.-
eget merknadshe:fe.
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Forslag ti deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefyl/ing Klungset

Planforslaget består nå av:

./ Planbeskrivelse datert september 2012. Hefte i A4 format med planbeskrivelse,

forslag til reguleringsbestemmelser og reguleringsplantegning ROO 1 datert

01.07.2012.
./ Planprogram datert juni 2012. Hefte i A4 format. Fastsatt av Fauske kommune

21.06.2012.
./ Merknadshefìe datert september 2012. Hefte i A4 format med Statens

vegvesen sin saksbehandling av alle innkomne merknader.
./ Fagrapport naturmiljø datert mai 2012. Konsekvensutredning Norconsult AS.
./ Fagrapport friluftsliv datert mai 2012. Konsekvensutredning Norconsult AS.
./ Geoteknisk rapport Rv80-0l/02 gis-veg Stranda - Klungset. Datert

11.09.2012. Statens vegvesen, ressursavdelingen nr. 2010/094640-022.

Prosjektgruppa består av følgende personer:

Navn Firma/etat Ansvarsområde

Odd.Marvin Jørgensen Statens vegvesen Oppdragsgiver

Dag Theodor Andreassen Statens vegvesen Geoteknikkgrunnundersøkelser

Kyrre Rystad Statens vegvesen Eiendomserverv/erstatning

Terje Arntsen Statens vegvesen Planlegging

Roar Andersèn Statens vegvesen Planprosess

Jan-Erik Johansen Fauske kommune Planmyndighet

Figur 1: Prosjektgruppa
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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram for balansefyl/ing Klungset
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

2 Bakgrunn for planforslaget

Hvorfor utarbeides reguleringsplan for balansefyllng?

Det er utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rvo 80 Stranda - Røvik. Planen
ble vedtatt i 2008.

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene tilområdestabilitet ved nye tiltak er blitt
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabiltet ved bygging av gang- og sykkelvegen
ved Klungset, blir det nå nødvendig å bygge ei balansefyllng i strandsonen mellom
eksisterende balansefylling i vest og og Indre Klungset-elva i øst.

Målsettinger
Legge til rette for bygging av kombinert balansefyllng og erosjonsikring som gir den
nødvendige områdestabiltet for bygging av gs-vegen, og som samtidig ivaretar kravene til
estetikk og miljø på en god måte.

Forhold ti KU-forskriften. Planprogram
Klungsetleira har stor verdi som rasteområde for fugl på trekk vår og høst. Området har også
betydning som hekke- og overvintringsområde for sjøfugl, ender og vadere. Fylkesmannen
har bedt Direktoratet for naturforvaltning å vurdere vern av området.

Etter Forskrift om konsekvensutredninger er det i utgangspunktet krav om å utarbeide
konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø,
naturressurser eller samfunn.

Kommunen har derfor avgjort at denne detalj 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.

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 - 20.02.2012,
og fastsatt av kommunen 21.06.2012.

I henhold til fastsatt planprogram er det gjort en konsekvensutredning av fagtemaene
naturmiljø og friluftsliv.
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogrom for bolansefyl/ing Klungset

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Planområdet ligger i strandområdet i Klungsetvika ved Klungset, ca. 3 km vest for Fauske
sentrum. Balansefyllngen legges i hovedsak på bløtbunnsområdet til det langgrunne området
innerst i Klungsetvika. Fyllingen grenser i nord mot dyrka mark og i øst mot InnerKlungset-
elva. I vest grenser området til eksisterende balansefyllng. Rv. 80 mellom Fauske og Bodø
passerer gjennom Klungset. Avstanden fra den planlagte fyllingen til rvo 80 varierer mellom
80 og 150 m.

Figur 3: Oversikt planområdet

Figur 4: Like ved eksisterendefyllng. Foto: Norconsult AS
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

Figur 5: østre del planområdet. Foto: Norconsult AS

Planstatus for området

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 tilatt) på land og NYS L (naturområde i sjø og vassdrag)
i sjø.
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Forslag ti deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefyllng Klungset

Figur 6: Utsnittfra kommunedelplanfor Fauske sentrum dell,

Reguleringsplan for gs-veg langs rvo 80 Stranda - Røvik:
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rvo 80 Stranda - Røvik, vedtatt av kommunen
13.03.2008, og stadfestet av Fylkesmannen 03.10.2008.

I denne reguleringsplanen inngår eksisterende balansefyllng (motfyllng). Adkomstvegen til

fyllingen er i ettertid blitt flyttet på grunn av dårlige grunnforhold.

Figur7: Utsnitt L fra vedtatt reguleringsplanfor gs-veg langs rv, 80 Stranda - Røvik
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Forslog til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling KJungset

Figur 8: Utsnitt fra vedtatt reguleringsplan for gs-veg langs rv, 80 Stranda - Røvik

Grunnforhold
Det er dårlige grunnforhold i planområdet.

Naturmiljø
Klungsetvika har stor verdi som rasteområde for fugl på trekk vår og høst. Området har også
betydning som hekkeområde og overvintringsområde for sjøfugl, ender og vadere. En rekke
rødlistede arter er observert i Klungsetvika de senere årene, og i enkeltre perioder kan
individantallet være særdeles høyt.

Klungsetvika vurderes å ha svært stor verdi for fugl, fortrinnsvis på grunn av vikas funksjon
som rasteområde med stort artsmangfold og høyt individantall.

Klungsetvika er også leveområde for oter, som er oppført som sårbar (VU) på den norske
rødlista. Det er uvisst hvor yngleområdet til oteren er.

Strandsonen omfattes av den spesielle naturtpen ((bløtbunnsområder i strandsonem) som er
listet opp i DN Håndbok 19. Naturtypen kjennetegnes av et høyt antall levende arter i
strandsonen, og områdene er således viktige som rasteplaser i form av beiteområder for fugl i
trekkperiodene.

Nærmiljø/friluftsliv
Salten friluftsråd har i sin kartlegging av friluftsområder karakterisert Klungsetvika som
Svært viktig friluftsområde. Dette er bakgrunnen for at det er krevd en konsekvensutredning i
forhold til tema friluftsliv.

Konsekvensutredningen viser at området som berøres av fyllngen har med dagens bruk liten
verdi for friluftslivet generelt, med unntak av høy verdi for fuglekikking. Området er
vanskelig tilgjengelig, og er preget av bløt leirbunn/dype tangvoller, bratte skråninger og kratt
som gjør området lite egnet for vanlig friluftsliv.
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefyllng Klungset

Sjøen utenfor er svært langgrunn, noe som gjør området lite egnet for fritidsfiske fra land,
utsetting av båt og bading.

Området er uegnet til vinteraktiviteter.

På grunn av det anaerobe naturmiljøet i Klungsetvika og nedbrying av tangvollene, kan det
på varme dager oppstå avgasser som kan oppfattes som ubehagelig lukt.

Deler av området er preget av tilfeldig dumping av fyllmasser og skrot, noe som gjør området
mindre attraktivt.
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Forslag til deto/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

4 Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg langs rvo 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 balansetYlling i strandsonen mellom eksisterende balanse-
tYlling og Indre Klungset-elva. Fyllingen må legges ut i sin helhet før arbeidet med gang- og
sykkelvegen starter opp.

Fyllingens lengde er ca. 500 m, bredden ca. 15 m og høyden ca. 2 m.

I dag skjer det utgraving av jord- og leirmasser i skrenten ned mot sjøen, visstnok et økende
problem de siste årene med høy vannstand og mye vind fra sørvest. På sikt kan denne
erosjonen true områdestabilteten. Fyllngen utformes slik at den samtidig hindrer erosjonen i
skrenten.

Behovet for fyllmasse antas å ligge i størrelsesorden 20 000 m3. Det tas sikte på å bruke bL.a.
overskuddsmasser fra tunnelen mellom Røvik og Strømsnes. Massene ligger i dag lagret i et
deponiområde på Strømsnessida av tunnelen.

I forbindelse med etablering av eksisterende balansetYllng for noen år siden ble det etablert
en midlertidig adkomstveg fra rvo 80. Det tas sikte på å bruke den samme adkomstvegen for å
legge ut den nye tYllingen.

Figur 5: Balansefyllng/erosjonssikring. Lengde ca. 500 m, Bredde ca, 15 m,
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Forslag til deta/jreguleringsplanmedplanprogram for balansefy/lng Klungset
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Figur 6: Tverrprofilbalansefyllnglerosjonssikring
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

5 Virkninger av tiltaket.

Planlagt arealbruk
I reguleringsplankartet utgjør de forskjellge fargene ulike formåL. Følgende formål er tatt med
i planforslaget:

Landbruk-, natur, og friluftsområder, samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 12:-5

. LNFRA

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tihørende strandsone, jf Plan og bygningslovens
§ 12-5

. NVS Naturområde i sjø og vassdrag

Hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens § 12-6

. Sikringssone for å sette vilkår framtidig bruk av det regulerte området.

Grunnforhold
Det vises til geoteknisk rapport Rv80-01/02 gis-veg Stranda - Klungset. Datert 11.09.2012.
Statens vegvesen, ressursavdelingen nr. 2010/094640-022.

Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i store deler av Klungsetområdet består av
leirmasser som er stedvis relativt løst lagrede og delvis også kvikkleire. Undersøkelsene viser
at mektigheten av løsmassene i området gjeme er stor, spesielt ned mot strandsonen, og kun i
noen ta sonderinger er det påtruffet antatt berg.

På store deler av strekningen i området er det mellom et øvre relativt flatt parti, hvor
eksisterende rvo 80 og planlagt gis-veg ligger, og strandsonen en til dels svært bratt skråning.
De utførte stabilitetsberegningene viser at områdestabiliteten er lav, spesielt for den bratte
skråningen ned mot strandsonen, og det foregår også erosjon i foten av denne skråningen. For
å bedre områdestabilteten vil det være behov for en balansefylling i strandsonen mellom
gang- og sykkelvegens ca. profi 1200 til ca. profi 1700. Fyllngen vil også fungere som
erosjonssikring av skråningsfot. Balansefyllingen må legges ut i sin helhet før arbeidet med
gis-vegen starter opp.

Gis-vegen ligger over eller nær hovedvannledningen langs det meste av traséen, og det bør
vurderes benyttet jordarmering i form av geosyntet mellom traubunn og fylling for å beskytte
vannledningen.

Den beregningsmessige stabiliteten på totalspenningssbasis er svært lav for området. Det er
derfor viktig at det beskrevne opplegget i den geotekniske rapporten følges i detalj, og det må
på ingen måte mellomlagres masser i området. Spesielt viktig er det at det ikke startes opp
arbeid med gis-vegen før balanse fyllingen er fullført.
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefyl/ing Klungset

Forholdet til kravene i kapittel Il i naturmangfoldloven
Etter Statens vegvesen sin vurdering er innhentet kunnskap tilstrekkelig sett i forhold til
tiltakets karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8. Etter vår
oppfatning har ikke tiltaket negativ effekt på naturmangfoldet i en slik grad at tiltaket ikke bør
gjennomføres, jf. naturmangfoldloven § L O. Etter det vi kjenner til, planlegges det heller ingen
ytterligere større fremtidige tiltak i området. Den samla miljøbelastningen i området anses å
være akseptabeL.

Føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vil likevel bli tillagt vekt i prosessen videre,
blant annet ved utarbeidelse av ytterligere risikovurderinger i byggeplanfasen, plan for ytre
miljø samt rigg-, mark- og istandsettingsplan som en premiss for selve anleggsarbeidet.

Naturverdier
Klungsetvika vurderes å ha svært stor verdi for fugl, fortrinnsvis på grunn av vikas funksjon
som raste område med stor artsdiversitet og høyt individantall.

Driftsfasen:
Det er fà konsekvenser knyttet til balansefyllingen i driftsfasen. Bortsett fra et lite arealbeslag
i kantsonen som vil redusere beiteareal spesielt for småvadere, samt et potensielt tap av noen
fà hekkelokaliteter for gravand, vil ikke balansefyllingen påvirke fuglelivet i vesentlig grad.
Tiltaket vurderes dermed å ha liten negativ konsekvens i driftsfasen.

Det er viktig å presisere at denne vurderingen forutsetter at balansefyllingen ikke medfører
nye tiltak etter at fyllingen er anlagt, da ytterligere utbygging kan gi økte sumvirkninger for
fuglefaunaen i området.

Det er uvisst hvorvidt det direkte arealbeslaget vil påvirke eksisterende ynglelokaliteter for
oter. Oteren i området vil trolig ha flere aktuelle plasser den kan yngle dersom balanse-
fyllngen kommer i direkte konflkt med eksisterende ynglehi. De negative konsekvensene
antas derfor å være av svært beskjeden karakter i driftsfasen. Tiltaket vil ikke påvirke oterens
jaktområder i driftsfasen.

Anleggsfasen:
I anleggsfasen vurderes konsekvensene for fuglefaunaen å være meget stor negativ i mai på
grunne av Klungsetvikas viktige betydning som rasteområde for fugL. Konsekvensen vil være
minst for anleggsfasen i november, desember, januar og februar, der konsekvensen vurderes
tilliten negativ.

Det er sannsynlig at oteren kan bli noe påvirket av anleggsarbeidet, men det antas at dette vil
være av begrenset betydning da oteren i hovedsak er et nattdyr som ligger rolig om dagen.
Oteren yngler i hovedsak fra våren og utover. Den minst kritiske tiden for oteren synes
dermed å sammenfalle med den minst kritiske perioden for fugl i Klungsetvika, nemlig
vinterstid.

Verdifull vegetasjon
Ingen vesentlige endringer. Det tas sikte på å bevare kantvegetasjonen som finnes oppe på
skrenten mellom dyrka mark og stranda.

Vilinteresser
Ingen vesentlige virkninger.
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Naturressurser
Ingen vestlige virkninger.

Kulturmiljø
Ingen vesentlige virkninger. Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige innspil til
planarbeidet. Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede samiske
kulturminner i det aktuelle området hvor tiltak planlegges.

Friluftsliv
Salten friluftsråd har i sin kartlegging av friluftsområder karakterisert Klungsetvika som
Svært viktig friluftsområde. Dette er bakgrunnen for at det er krevd en konsekvensutredning i
forhold til tema friluftsliv. Rapporten er utarbeidet av Norconsult AS.

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av såkalte ikke-pris satte
konsekvenser: verdi, omfang og konsekvens.

I en konsekvensutredning vurderes de samlede konsekvensene av tiltaket på en skala som går
fra stort negativt til stort positivt. Mulige konsekvenser av tiltaket:

Anleggsfasen:
I anleggsfasen vurderes konsekvensene for friluftsinteresser generelt å være liten/ubetydelig i
forhold til O-alternativet (dagens situasjon). For fuglekikking vurderes konsekvensene i
anleggsfasen som små, men negative dersom anleggsvirksomheten leggs til fugletrekket vår
og høst.

Drifsfasen:
Etablering av balansefyllng som planlagt vurderes å ha en liten positiv konsekvens for
friluftslivet.
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6. HMS ogytreiniljø

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i dertne sammenhengen er dert belastningen som påføres
menneskene som skal bygge prosjektet i anleggsfasen, drifsfasen, ogvedlikeholdsfasen, samt
publikum/bruker i byggefasen og ferdigfasen.

Ytre miljø i denne sammenhengen er den forurensningsbelastningen som en vil ha
tilknytningtil anleggsdrift ogfremtidig drift og vedlikehold.

Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade, i størst mulig grad. Statens vegvesen
skal benytteprodnkter som gjennom bruk eller avhenting medfører minst mulig

miljøbelastning, og unngå bruk av miljøskadelige stoffer.

Det er utført en foreløpig gj.ennomgang av usikkerhet og risiko, og beskrevet nødvendige
tiltak som llågjennomføresibyggeplanfasen for å redusere risiko og konsekvenser. I
byggeplanfasen skal detutarbeides en HMS.,plan. Denne måsrerlig fokusere på:

Forhold til publikum L bnikere og beboere skal ivaretas ved avgrensning av
anleggsområder, tilgang til ferdsel ì strandsonen m.m.
Anleggsarbeid. generelt-. arbeid på fyllngog bratte skråninger . Prosedyrer og rutiner
må utarbeides.
OravøarlJeid,; Grunnundersøkelser med rapport foreligger. Prosedyrer og rutiner må
utarbeides. Kabelpåvisning.
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7 Risiko, sårbarbet og sikkerhet. ROS-analyse.

Vurdering av risiko og sårbarhet:
Måletmed risiko-og sårbarhetsvurderingen er å vurdere ulike forhold knyttet til risiko- og
sårbarhet som må oppstår i både byggefasen og driftsfasen. Det går frem av vurderingen om
dette er forhold. som må følges opp på enten på dette plannivået (reguleringsplan), i
byggeplanleggingen, i utførelsesfasen eller som en del av funksjonskontrakten forclrift og

vedlikehold.

Vurderte risikoforhold:

Ulykker i anleggsperioden
Før anleggsarbeidet kan starte, vil de sikkerhetsmessige utfordringene bli gjennomgått og
nødvendige tiltak for å sikre både arbeidere, trafikanter og andre beskrives. Anleggsområde
motterreng må vurderes sperret av eller merkes slik at ingen uforvarende forviler seg inn her.

Forurensing av drikkevaìin
Vi har ingen opplysninger om at det finnes vannkilder i nærheten. Risikoen for skade som
følgeavforurensl1ìngavdrikkevannet anses som liten.

Leirras/ustabil. grllnn
Det er foretatt grunnundersøkelser, og det er lite som tyder på fare for ras i anleggsperioden. I
forbindelse med anleggsarbeidet må det utarbeides en plan for utlegging av fyllingen.
Ytterligere g,ninnundersøkelser kan bli utført i neste planfase.

Prosjektet er definert i geoteknisk prosjektklasse 3, det vil siden høyeste geotekniske
prosje1Qklassen.lJetteinnebærer kravti at det i byggefasen må kontrolleres at forholdene på
byggeplassen stemmer medprosjekteringsforutsetningene. Det må være tilsyn under viktige
faser i arbeidet og tegelmessigråpportering.

Flom.. ero$jon

Detforegår erosjon i foten av skrenten ned mot stranda. Balansefyllngen vil hindre fortsatt
erosjon. Fyllngen må plastres slik at dentåler bølgepågang.

Vegstenging / bortfall av transportnett.
Vegstenging i forbindelse med anleggsdrifen anses som lite sannsynlig.

Oppsummering av risikovurderingen
L forbindelse med videre detaljprosjektering av vegen kan det bli utført ytterligere
grunnuridersøkelser .og beregninger. i tilegg til. de som allerede. er. gjort. . Geoteknikermå
vurderealleløsnin,ger iprosjekteringsfasen for åsikre åtvålgte løsninger kan bygges innenfor
de krav til. sikkerhet mot utglidning som er stilt.
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8 Grunnerverv
Generelt
Vedtatt reguleringsplan vil danne grunnlag for grunnerverv og rettigheter. I dette tilfelle vil
det ikke bli ervervet grunn til tiltaket, men kun en rettighet til å gjennomføre tiltaket. I tillegg
avsettes en sikringssone hvor det ikke må iverksettes tiltak som kan tenkes å påvirke
stabiliteten.

Dersom frivillige avtaler med grunneierne ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for
ekspropriasjon av rettigheter etter veglovens § 50.

Grunneierliste

Gnr. Bnr. Navn Adresse , Poststed

117 4 Elin Nilsen Tjeldveien 10 8200 Fauske

117 6 Jo Vidar Nordhaug Klungset 8200 Fauske

117 7 Sverre Hansen Klungset 8200 Fauske

117 8 Asle Sommerli Klungset 8200 Fauske

117 3,12 Dagfinn og Anne Britt Eggen Klungset 8200 Fauske

117 13 Johan Villy og Randi Rønning Klungset 8200 Fauske

117 16 Marlen Rendall Berg Klungset 8200 Fauske

117 16 Eirik Sundsfjord Klungset 8200 Fauske

117 23 Ole Dahl Klungset 8200 Fauske

Figur 54: Grunneierliste
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9 Sammendrag av innspill

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
forvaltningsrnål for naturtper og økosystemer og § 5 om forvaltningsrnål for arter.

./ Avventer forslag til reguleringsplan:

Selv om det foreligger tungtveiende naturfaglige grunner for å være kritisk til
utfyllng i gruntvannsområdet, avventer Fylkesmannen forslag til reguleringsplan
før det endelig tas stilling til spørsmålet om utfylling. 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.
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 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. stabilteten 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 området. Dersom erosjonen fortsetter å øke, slik det tyder på,
kan dette true områdestabilteten. 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 fyllngen, men fullt brukbar.
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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. I tilegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

Nordland fylkeskommune
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 frivilige 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 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 tema friluftsliv konsekvensutredet.

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.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Sametingets uttalelser tas til orientering.

Tromsø museum
./ 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.

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.

Jern baneverket
Jernbaneverket har ingen merknader til planprogrammet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Jernbaneverkets uttalelser tas til orientering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
./ NVE har ingen merknader til forslag til plan program 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.

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.
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./ BalansefYllngen s(Hnplanlegges i fjæreområdet på Kluiigset vil bli et stort og

skadelig inngrep i et område som er foreslått vernet. I tilegg vil tilakèt kunne
medføre tilsig avmasSe, og dermed gjøre sikten i havet vanskeligere for 10m og ender
å finne føde.

./ NOFavd. Bodø vilpå det sterkeste fraråde at planene for balansefYllngblir
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, stabiltet og
naturverdier i området.
Et viktig tema på møtet var også. den utgravingen som pågår i skrenten ned mot. sjøen. Dersom
utgravingeii fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true område stabilteten. Det
synes derfor klart atskrenten mellom dagens baiansefYlling og Inner Kh.igset~elva bør
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangSpunktet ikke er vegvesenets ansvar;

Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, mådet etableres eibalansefYllng.
En kombinasjon averosjunssikring og balanse fYllng er mulig, og er den beste løsningen
samfunnsmessig sett. I tilegg økes sjansene for at fYllngen og dermed også gs..vegen kan bli
realisert.

Jo Vidar Nordhaug

./ Eier eiendommen gnr, 117 bnr; 6. Hele eiendommens strandlinjeberøtes av den
planlagtebalansefYllngen.

./ Fjæra bnikes inye ti jakt og friluftsliv. Det er derfotviktig å beholde adkomsten til
leira også med en fyllng.

./ En positiv effekt av ei fYllng kan være en stopp av den utgravingen somsjøen
forårsaker, spesielt i de siste år med høy vannstand og vind fra sørvest.

./ Er derfor i utgangspunktet ikke negativ til fYllingen

./ Fyllngenbørimidlertidplaneresmed sandellet jord ogtilsåsslik at den etter hvert vil
framstå som en naturlig del av. landskapet.

./ Detbørtilstrebes å bruke eksisterende adkomstvei under arbeidet slik at unødige
inngrep unngås.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det blei slutten aV mars 2012 holdt et møte med kommunen, fYlkesmannen og NVE.
Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes ti den planlagte

balaiisefYllngen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi,ståbiltet og
naturverdier i området.
Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom
utgravingenJortsetter_åøkeslik_detkan-tyde_på,_kan_dette.påsikt.true områdestabiliteten.Det.

synes derfor klart at skrenten mellom dagensbalansefYllng og Inner Klungset~e1va bør
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.

Detsynesimidlertidklart at dersom gs~vegen skal bygges, må det etableres ei balansefyUing.
En kombinasjon av erosjonssikring og balanse fyllng er mulig, og er den beste løsningen
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samfunnsmessig sett. I tilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

Det tas sikte på å bruke eksisterende adkomstveg under bygging av fyllngen.
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10 Forslag til reguleringsbestemmelser

FAUSKE KOMMUNE

.. .
FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR

DETALJREGULEIUNGSPLANFOR RV 80 BALANSEFYLLING
KLUNGSET

Dato:
Dato for siste revisjon:
Dato for kommunestyrets vedtak:

PLANBESTEMMELSER

§l. GENERELT

i.OFormål

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging avbalansefyllng ved Klungset,
samt sikreframtidigarealdispol1ering innenfor planområdet.

I

-I

i.lPhl.navgrensnìn:g

Det regulerte området er vistn:ed plangrensepå plankart M l: 2000 datert 01.07.2012.

L.iPhi.oinrådets àrealforinâl

Området reguleres ti følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5:

Landbruks.., natur og friluftsområder samt reindrift

- LNFRA areal for nødvendige tiltak for landbruk.

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandSoner
-NVSI?

Hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens§12-6

. Sikrings sone forå begrense framtidig brukavdet regulerte området.
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§ 2. FELLES BESTEMMELSER

2.1 Naturens mangfold
Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innen planområdet skal det utvises
aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtper og økosystemer, jf. Lov om
forvaltning av naturens mangfold.

2.2 Kulturminner
Kommer det under graving fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet som
omfattes av kulturminneloven, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
Nordland fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8.

2.3 Anleggsarbeid
Anleggsarbeidet i forbindelse med balansefyllingen må legges utenom rasteperioden for
fugl, som er tidsrommet april- oktober.

§ 3. OMRÅDER FOR AREALBRUKSFORMÅL

3.1 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT

a. Området skal benytes til etablering av adkomstveg, balanse fyllng og erosjonssikring.

b. Etter anleggsperioden skal adkomstvegen fjeries og området tilbakeføres til LNFRA. Ved

eventuelle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på balansefyllngen, kan det bli behov for

ny midlertidig adkomstveg.

3.2 BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

a. Området skal benytes til etablering av balansefyllng og erosjonssikring.

§ 4. BESTEMMELSESOMRDE

Midlertidig anleggsområde
Midlertidig anleggsområde omfatter området som kan benytes til utlegging av balansefyllng,
erosjonssikring, riggplass, lagerplass for masser, adkomstveg, anleggsveg, anleggsområde,
mellomlagring av masser, masselager., samt parkering for anleggsinaskiner. I anleggsfasen
skal bevaringsverdig terreng avgrenses fysisk med markeringsbånd eller lignende. Etter
avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål og området skal ryddes, istandsettes
og tilbakeføres til sine opprinnelige formål, LNFRA og NVS 1.

§ 5. IlENSYNSSONER

Innenfor områder avsatt som hensynssoner gjelder følgende:
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a. Sikringssone - bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller
virksomheter

På arealer som er avsatt som sikringssone i plankartet må det ikke iverksettes tiltak som kan
tenkes å påvirke stabiliteten uten nærmere avtale med Statens vegvesen.

§ 6. REKKFØLGEBESTEMMELSER

a. Før gang- og sykkelvegen forbi Klungset bygges, må balansefyllngen være utlagt i sin
helhet.

27



Forslag til detaljreguleringsplan med planprogramfor balansefyl/ng Klungset

11 Reguleringsplankart
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Merknadshefte. Forslag ti detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for N. 80 balansefylling ved Klungset.

1. INNLEDNING
Forslag til detaljreguleringsplan for rvo 80 balansefYlling ved Klungset er utarbeidet av
Statens vegvesen i samarbeid med Fauske kommune.

Det formelle grunnlag for planforslaget er planprogram for rvo 80 balansefYlling ved

Klungset, fastsatt av Fauske kommune 21.06.2102.

I henhold til planprogrammet er tiltakets konsekvenser for naturmiljø og frifuftsliv
konsekvensutredet og foreligger i rapports form:

. Tema naturmiljø. Norconsult AS mai 2012. Etter krav fra Fylkesmannen i Nordland

. Tema friluftsliv. Norconsult AS mai 2012. Etter krav fra Nordland fYlkeskommune.

Begge rapportene er vedlagt planforslaget.

Planforslaget ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 sendt på høring og lagt ut til,
offentlig ettersyn i tiden 13.07.2012 - 03.09.2012 på følgende steder:

v' Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske
v' Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002'Bodø
v' Internett: ww.vegvesen.no under "Offentlige høringer"

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 4 offentlige
myndigheter, det forventes også merknad fra NVE:

v' Fylkesmannen i Nordland

v' Nordland fYlkeskommune

v' Kystverket

v' Jernbaneverket

(Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lovet å sende merknad, men denne
er ennå ikke mottatt)

Statens vegvesen har behandlet de innkomne merknader i dette merknadsheftet. Merknadene
er i sin helhet tatt inn som vedlegg i heftet.
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Merknadshefte. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for TV. 80 balansefylling ved Klungset.

2. MOTTATTE MERKNADER
I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne merknader til planforslaget. Det er skrevet et
kort sammendrag av alle merknadene etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til
disse. Alle merknadene er vedlagt i sin helhet bakerst i dette heftet.

2.1 Fylkesmannen i Nordland
Klungsetvika anses 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 sett er hele området på 12 km2. Klungsetfjæra og
Røvikleira er mudderfjærer, mens Klungsetvika er et skjermet gruntvannsområde. I ON sin
naturbase er Klungsetvika og Klungsetleira henholdsvis registrert som svært viktig og viktig
viltområde.

Vedlagt konsekvensutredning til planforslaget bekrefter Klungsetvikas svært store verdi for
fugL. Dette ut fra vikas funksjon som raste område med stor artsdiversitet og høyt individantalL.

Vika er i konsekvensutredningen delt inn i områder etter fugleartenes bruk, hvor de særdeles
viktige fugleområdene er avgrenset til Klungsetvika og et område ved Leirelvas utløp til
Klungsetleira.

Selv om balansefYllngen beslaglegger et relativt begrenset areal av Klungsetleira, er
Fylkesmannen i utgangspunktet kritisk til inngrep i et relativt intakt gruntvannsområde. De
største konsekvensene er knyttet til naturtpen ((Bløtbunnsområder i strandsonem) i
Klungsetvika. Gressender og vadere vil oppleve et direkte tap av beiteareal. BalansefYllingen

kan ifølge naturmiljørapporten også kunne medføre tap av et fåtalls egnede hekkeplasser for
gravand.

Fylkesmannen vurderer imidlertid at balansefYllingen kun i moderat grad vil påvirke
fuglefaunaen. Videre vurderes samfunnsinteressene i foreliggende sak som forholdsvis store.
Sammenholdt med at de viktigste delene av beite- og rasteområdet forblir uberørt, finner
Fylkesmannen det riktig ikke å inngi innsigelse mot planforslaget. Det forutsettes imidlertid at
det inntas reguleringsbestemmelser som sikrer at anleggsarbeidet legges utenom rasteperioden

(april - oktober). Det må ellers legges vekt på skånsom behandling av bløtbunnsområdet.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Det tas inn i bestemmelsene at anleggsarbeidet legges utenom rasteperioden ( april - oktober).
Det vil også bli lagt vekt på skånsom behandling av bløtbunnsområdet

2.2 Nordland fylkeskommune
Plan faglig uttalelse: Tiltakets virkninger på friluftsliv og naturmiljø er konsekvensutredet, og
konklusjonen er at tiltaket vil ha (diten positiv)) konsekvens for friluftsliv og (diten negativ))

konsekvens for naturmiljø. Det legges fram forslag til avbøtende tiltak.
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Merknadshefte. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for N. BO balansefylling ved Klungset

Konsekvensutredningene framstår som godt belyst. Det er ingen merknader til planforslagets
arealdisponering.

Kulturminnefaglig uttalelse: Som regional kulturminnemyndighet er fylkeskommunen

tilfreds med § 2.2 i planbestemmelsene og har ingen merknad til planforslaget.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Fylkeskommunens merknader tas til orientering.

2.3 Kystverket
Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkter ingen spesielle merknader til
planforslaget. 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 merknader tas til orientering.

2.4 Jernbaneverket
Jernbaneverket har ingen merknader ti planforslaget

Kommentar fra Statens vegvesen:

Jernbaneverkets merknad tas til orientering

2.5 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). (Merknad
forventes)
Kommentar fra Statens vegvesen:

NVE har lovet å sende merknad, men denne er ennå ikke mottatt.

Kommunen vil il oversendt merknaden så snart denne er mottatt.

Det er dårlige grunnforhold i området, med forekomster av kvikkleire. Geoteknisk rapport,
underlagt uavhengig 3-parts kontroll, er utarbeidet og godkjent av Sintef.

NVE er i møte (sammen med kommunen og fylkesmannen) blitt orientert om det foreslåtte
tiltaket.
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Merknadshefte. Forslag ti detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for TV. 80 balansefylling ved Klungset.

3. FORESLÅTTE ENDRINGER I PLANFORSLAGET

Etter perioden med høring og offentlig ettersyn, er det etter krav fra Fylkesmannen i Nordland
foreslått ny reguleringsbestemmelse som lyder:

((Anleggsarbeidet i forbindelse med balansefyllingen må legges utenom rasteperioden
for fugl, som er tidsrommet april - oktober.))
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421.4

Statens. vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Uttalelse til reguleringsplan for balansefyllng- Klurigset- Fauske

Fylkesmannen viser til oVersendelse datert 03.09.12 angående høringnvreguleringsplan for

balansefyllng på Klungsetleira i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg langs
Rv. 80.

På grunn av ustabile grnnforhold i områdetfremmes det en reguleringsplan som skal
tilrettelegge for etablering aven balnnsefyllng rnellomeksisterende balansefyllingog Indre
Klungsetelv. Dette.for å sikre nødvendig områdestabiliet ved bygging av.planlagt.gang- og
sykkelveg langs rv.80. I tilegg vil fyllngen fungere som erosjonssikring av skråningen
ned mot sjøen, Fyllngen er planlagtetablert i flomålet og vil bli ca. 500 meter lang, ca.i5

meter bred og êa. 2meter høy. .

Kluiigsetvikn anseessom et av de viktigste ornrådeiie for sjøftglog vadefugl iNord~N(irge.
Lokaliteten er et tredelt ornråde som, i tilegg til selveKlungsetvika,består av både
Klungsetleira og Røvikleira.Tótalter hele ornrådetpåca. 12 km2. Klungsetfjæra og
Røvikleiraer muddertjærer, mens Klungsetvika er et skJermet gruntvanns område. Leirelvas
utløp i Klungsetleira danner et viktig nieringsområde for ender og vadere. Lengre ut i bukta
holderlórn, ender ogdykkeretil.iDNs naturbase er Klungsetvika og.Kluiigsetleira
henholdsvis registrertsQm svært viktig og viktig viltområde.

Vedlagt konsekvensutrèdning til planforslagetbekrefter Klungsetvikas svært store vèrdi for
fugl.Pette utfra vikas funksjonsoin rásteollråde med stor artsdiversitet og høyt
iiidividantall. Det er observert en rekke fuglearter som er oppført på Norsk rødlistefor arter
2010 i området, herunder de sterk truede artene svarthalespoveog knekkand. Vika er i
konsekvensutredningendeit inn i områder etter fugleartenes bruk, hvor de særdeles viktige
fugleområdene er avgreIlsettil Klungsetvika (ihovedsaksammenfallende med område
BA00036748 i .DN s naturbase )og et område ved Leirelvas . utløp .til.Klungsetleira.

Røikleira og resten av Klungsetleira fungerer som beiteområde for va.defugl. .

Selv om bahmsefyllngenbeslaglegiieretrelatívtbegrenset areal av Klungsetleira, er
FYlKesmannen. i~gangspunKterKritìsKlirinngrep. tet relãtivrintakfgruntvannsomtåôe...De

største. konsekvensene. er knytet.til naturtpen ((BløtbunìisomI'åder i.strandsonen)) i

Klungsetvika. Gressenderog vaderes vil oppleve et direkte tap av beiteareal.
Balansefyllngen kan ifølgenaturiiljørnpporten også kunne medføre tapnvet fåtalls
egnede hekkeplasser forgravand.
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Internet!
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Fylkesmannen vurderer imidlertid at balansefyllngen kun i moderat grad vil påvirke
fuglefaunaen. Videre vurderes samfunnsinteressene i foreliggende sak som forholdsvis
store. S,tltnmenholdt med at de viktigste delene av beite- og rasteomi;ådet forblir uberørt,
finner, Fylkesmannen det riktig ikke å inngi innsigelse mot planforslaget. Det forutsettes
imidlertid at det inntas reguleringsbestemmelser som sikrer at anleggsarÐeidet legges
utenom rasteperioden (april- oktober). Det må ellers legges vekt på skånsom behandling av
bløtbunnsområdet.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektonisk og har derfor ikke underskrif.

Kopi til:
Fåuske kommune





Med vennlig hilS,j L

~c11 &jr~tI
o.;g astho m
plan- g mi jøleder ~ ~ .~\"~L"; ~L"' ~

~ leidi Ramsvik ;
rådgiver

Kopi til:
Marinus Hauglid

Sanietinget Á vjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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Statens Vegvesen Region Nord
Postboks 1403

KYSTVERKET
Nordland

8002 BODØ

Deres ref: Vàr ref:
2011/112598-028 2012/1157~5

Arkiv nr: Saksbehandler:
LiIl~Tove Halden

Dato:
03.09.2012

Tilbakemelding - Gang- og sykkelveg ry. 80. Detaljreguleringsplan med
planprogram for balansefyllng ved Klungset til høring og offentlig ettersyn -
Fauske kommune - Nordland fylke

Viser til mottatt detaljreguleringsplan vedrørende ovennevnte.

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 3-7, og etter avtale og i samarbeid med Fauske kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en snarlig bygging av balansefyllng i
strandsonen mellom eksisterende balansefyllng og Indre Klungsetelva.

Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige hensyn ingen spesielle merknader til
planforslaget som foreligger.

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 i
forhold til havne- og farvannsloven før tiltaket settes i verk.

Søknad om ovennevnte tiltak skal behandles og avgjøres av Fauske kommune etter
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 ALESUNÐ

Telefon:. +47 07847

Telefaks: +47 70 23 10 08

Bankgiro: 7694 05 06766

Internett:
E-post:
Org.nr.:

ww.kystverket.no
postCSkystverket.no
NO 970 237 372

Brev, saks korrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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. Jernbaneverket

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403

8002 BODØ

Henvendelse lil: Steinar Lilefloth

Tlf.: 908 57 082
Faks:

E-post: steinar.ilefloth~jbv.no

Dala: 08.08.2012
Saksref.: 201200308-5
Deres ref.: 2011/112598-028
Vedlegg:

Høringsuttalelse - Detaljreguleringsplan for balansefyllng ved K1ungset, Fauske
kommune

Vi viser til brev 10.7.2012. Det er dårlige grunnforhold i området, og hensikten med
balansefYllngen er å sikre nødvendig områdestabiltet ved bygging av planlagt gang- og
sykkelveg langs rvo 80 ved Klungset. I tilegg vil fYllingen fungere som erosjonssikring av
skråningen ned mot sjøen.

Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen

Heidi Meyer Midtun
Faggruppeleder Plan

Plan og utvikling, plan nord

Steinar Lilefloth
Planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: Fauske kommune

201200308-5 Side 1 av 1

Besøksadresse:
Osloveien 105,

Trondheim

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

poslmottak~jbv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033533 MVA

Bankgiro:

76940501888

jernbaneverket.no



Statens vegvesen

Fastsatt planprograni

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda - Røvik

Reguleringsplan for balansefylling ved
Klungset

Fauske kommune

Juni 2012

-, ' ~



!'

Fastsatt planprogramforbalansefyllIngved Klungset

1



F astsáttplanprogramfor balahsefyll ngved Kl ungSet

Innhold

1. INNLEDNING.......................,.................,'"..........,...............,...................,..,...,......................3

2. PLANPROGRAM ........,.,..........."........."..."...,....,..,.,..,..............,....,.....,......................"........4

2.1 Hva er et planprogram .....................................................,..............,....,......".......,.....,....4

2.2 Formålet med planprogrammet ......"............,...................,.,..........,...............................04

3. FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING ..............,......................;....................................5

3.1 Kommuneplanens arealdel., .......... ......... ..... ............ ....... .... ....... ....... .............. ........... ...... 5

3.2 Reguleringsplaner .......".".,.....................,......,.,.....................,......,............"..................6

3.3. .Andre planer .,......,......".....................,.............."........"....,...................................,..........6

4. BESKRIVELSE AVTILTAKET..............,...............................................................................7

5. UTREDNINGSTEMA OG ANTATTE PROBLEMSTILUNG.ER.......................;......,............. 10

5.1 Trafikale virkningerogframkommelighet...............,.......................................................10

5.2 FriluftSliv .............................".......,.;................"....................",.......................................1 O

5.3 Naturmiljø ............................,....,...........,........,..'..........,;.........................................,........11

5.4 Kulturminner og kulturmiljø ...........,.....................,.........................................................11

5.5 Landskapsbilde...........,........,.,....,."...,..........,.,......,.,..................................,................. 11

5.6 Naturressurser....,.....,.,......................"......;,.....,.".............,..........;...;........................ ...12

5.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse ..;..................................................................,............... ..12

6. PLANPROSESSOGMEDVIRKNING ............,......,',......................................,............,........13

6.1 Planpros'ess.....;................,............"........................................,.........,.........,................;13

6.2 Medvirkning .....,.........,..,...................,....,...........................,................,......,.,..................13

2



Fastsatt plartprograrnfor balansefyllngved Klungset

1. INNLEDNING
Statens vegvèsen vil i samarbeid med Fauske kommune starte regulering av ei ny balansefYllng
på Klungset. Tiltaket etledd i planene for bygging av gang~ og sykkelveg langs rvo 80 forbi
Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008,

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabiltetved nye tiltak er blitt

skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabiltetved bygging avgang- og sykkelvegen, blir
det nå nødvendig å bygge ei balansefYllng i strandsonen mellom eksisterende balansefYllng 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 Novdland har I brevav 23.03201Lhenvendt seg til Direktoratet for
naturforvaltning og bedt om en vurdering iforhold ti §§ 33 ~ 39inaturmangfoldloven.

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunenvuudert balansefyllngenetter §§ 3 og 4 i
Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kankominè i konflkt med
forskriftens § 4 b) som omhandler:

~ Trussel inotdirekte 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 Ieddivarslingavplanoppstarter det derfor utarbeidet et forslag til
planrogram soin grunnlag for planarbeidet.

Det endeligeplanprograininet fastsettes av Fauske kommune.

Forslag ti planprogram har vært lagt ut til offentlg ettersyn i tiden 09.0 1.2012~ 20.02.20 12på
følgende. steder:

~ Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske
~ Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
~ Internett: ww.vegvesen.nounder "Offentlge høringer"

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

Spørsmålknytet til forslag tiplanprogram og prosjektet kan rettes til:

Statens vegvesen Region nord
v/ Roar Andersen tlf. 755 52795
e-¡:ost: roar.andersencævegvesen.no
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2. PLAN PROGRAM

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 vii 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 ta fram de vesentligste konsekvenser prosjektet vii
medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse legges til grunn for
vedtaket av reguleringsplanen.

Planprogrammet 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 tillatt) på land og NYSI (naturområde i sjø og vassdrag) i
sjø.

I

~ a
Il

::

IP

Klungsetleira

'I NVI

Figur 1: Utsnitfra kommunedelplanfor Fauske sentrum dell,
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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: Utsnit 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 konflkt med annen planlegging.
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET
For å tà den nødvendige områdestabilteten ved bygging av gang- og sykkelvegen, er det

planlagt en balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre Klungset-
elva. Fyllngens lengde var opprinnelig på ca. 500 m og ca. 40 m bredde. Høyde ca. 2 m.
Balansefyllngen 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 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 utfyllng.

NVE forutsetter at grunnforholdene og områdestabilteten 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 balanse fyllingen og
hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, stabiltet og naturverdier i området.

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 områdestabilteten. 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 balansefyllng 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 balansefyllng. En
kombhiasjon av erosjonssikring ogbalansefyllnger mulig, og er den beste løsningen

samfunnsmessig sett. I tilegg økes sjansene for át fyllngen og dermed ogsågs-vegen kan bli
realisert.

let forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden påfyllngen redusert fra
opprinnelige.40 m til. ca; 15 m. Lengden blir den. samme på 500 m. Dette er ikke et like godt
alternativ mht. områdestabiltetensom den brede fyllngen, men fullt brukbar. Kravene til NVE
tilfredsstiles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra vegvesenets egne krav.

Opplysningene om erosjoner blitt bekreftet etteròefaring 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 Jnner Klungset-elvabør erosjonssikres uansett, og at
dette ikke er vegvesenets ansvar.

Detsynesimidlertidklartat dersomgs.,vegen skal bygges, må det etablereseibalansefyllng. En

kombina.sjoii av erosjonsSikring og balanse fylling er mulig, og er den beste løsningen
samfunnsmessig sett. Itilegg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

Endringenifyllngens størrelse antas å halvere behovet for fyllmasse.

Det tas sikte på å bruke bL.a. overskuddsmasser fra tunnelen mellom Røik ogStrømsnes. Disse
massene ligger . lagret L et. deponiområde på 8trømsnesida av tunnelen.

Det må etableres en adkomstveg tilområdet for å kunne transportere massene fram til fyllngen.
Det tas siktepååbruke adkomstvegen som ble etablert for å legge ut eksisterende fyllng.

Statens vegvesen har itlete omganger utført grunnundersøkelset i området,. og. det er gjort nye

gru,nnundetsøkelser i forbindelse med planarbeidet for gang.; og sykkelvegen. Undersøkelsene
har avdekket områder med leire med sprøbruddegenskaper,og i.noen. av. undersøkelsene er det
også funnetkvikkleire.

Grunnforholdene gjør at det må tas hensyn ti nye krav om område stabiltet for å forebygge
skredulykker i området med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper.Dette
kravet gjelder også selv om tiltaket ikke virker inn på stabilteten.

Det bør også undersøkes om det foregår iitgraving/erosjon i Inner Klungset-elva som kan truestabilteten i området. .
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Figur 5: Ny justert balanse fyllng/erosjonssikring. Lengde ca. 500 m, Bredde ca, 15 m,

Typisk sriitt

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

!:;é :íjf . ,';/,,~ 'no,. ',' ."'_ '_, _', _ .
l'¡;BalansefyUi'lg . . Kote O =t1lddel va nns tand

----- -------------- ----------- --- -----~----------~~~~~~~~~~~--
i

i

Figur 6: Tverrprofil balansefyllng/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:

0/ Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene
0/ 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 areal politiske retningslinjer 6.3.5. Det vises videre til Regional friluftlivsstrategi

for Nordland som har følgende retningslinjer:

0/ Mulighetene for et godt friluftsliv basert på allemannsretten skal styrkes og holdes i hevd

i alle lag av befolkningen
0/ Kunnskapsgrunnlaget om friluftslivet i Nordland skal styrkes gjennom kartlegging av

ferdsel og bruk
0/ Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og

naturen gjennom langsiktig kommunal planlegging
0/ Områder av stor verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og

høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares.
0/ 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.
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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 (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 L 00 år, og alle erklærte stående
byggverk med opprinnelse fra før 1650, jr. lov om kulturminner § 4.

Statens vegvesen har ingen Igennskap 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 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 har vært sendt på høring og lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden 13.07 - 03.09.2012. 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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FORORD

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Statens vegvesen i forbindelse med planene om balansefylling
i Klungsetvika i Fauske, Nordland, Rapporten behandler temaet naturmiljø og beskriver konsekvenser for
naturtyper, fugl og andre dyrearter, med hovedvekt på områdets betydning for fuglefaunaen,

Ansvarlig for rapportens faglige innhold er naturforvalter Torgeir Isdahl og naturforvalter Kjetil Sandem,

Oslo, mai 2012

Rev, Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler, Opphavsretten tilhører Norconsult,
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdrags avtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tigjengelig på annen måte eller i
større utstrekning enn formålet tilsier,

Norconsult AS I Pb. 626, NO-1303 Sandvika I Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika
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Sammendrag
Statens vegvesen planlegger en 500 meter lang og i hovedsak 15 meter bred
balansefylling i Klungsetvika i Fauske, Denne rapporten vurderer
konsekvensene av tiltaket i forhold til temaet naturmiljø, Vurderingen er basert
på metodikken beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140,

Kvaliteten på datagrunnlaget vurderes om tilstrekkelig til å gjøre en
konsekvensvurdering. Det er i enkelte vurderinger lagt til grunn et føre-var-
prinsipp der usikkerheten om datagrunnlaget har vært betydelig, i den grad at
man ikke kan utelukke hekking av fugl eller yngling av oter i planområdet.

Statusbeskrivelse og verdivurdering

Strandsonen omfattes av den spesielle naturtypen ((bløtbunnsområder i
strandsonem) som er listet opp i DN Håndbok 19, Naturtypen kjennetegnes av
et høyt antall bunnlevende arter i strandsonen, og områdene er således viktige
som rasteplasser i form av beiteområder for fugl i trekkperiodene,

Klungsetvika har utvilsomt stor verdi som rasteområde for fugl på trekk vår og
høst. Området har også betydning som hekkeområde og overvintringsområde
for sjøfugl, ender og vadere, En rekke rødlistede arter er observert i
Klungsetvika de senere årene, og i enkelte perioder kan individantallet hos
enkelte arter være særdeles høyt.

Klungsetvika vurderes å ha svært stor verdi for fugl, fortrinnsvis på grunn av
vikas funksjon som rasteområde med stor artsdiversitet og høyt individantalL.

Klungsetvika er også leveområde for oter, som er oppført som sårbar (VU) på
den norske rødlista, Det er uvisst eksakt hvor yngleområdet til denne er,

Mulige konsekvenser

Anleggsfasen
i anleggsfasen vurderes konsekvensene for fuglefaunaen å være meget stor
negativ i mai på grunn av Klungsetvikas viktige betydning som rasteområde for
fugL. Konsekvensen vil være minst for anleggsfasen i november, desember,
januar og februar, der konsekvensen vurderes til liten negativ,

Det er sannsynlig at oteren kan bli noe påvirket av anleggsarbeidet, men det
antas at dette vil være av begrenset betydning da oteren i hovedsak er et
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nattdyr som ligger rolig om dagen, Oteren yngler i hovedsak fra våren og
utover, Den minst kritiske tiden for oteren synes dermed å sammenfalle med
den minst viktige perioden for fugl i Klungsetvika, nemlig vinterstid,

Drifsfasen
Det er få konsekvenser knyttet til balansefyllngen i driftsfasen, Bortsett fra et
lite arealbeslag i kantsonen som vil redusere beiteareal spesielt for småvadere,
samt et potensielt tap av noen få hekkelokaliteter for gravand, vil ikke
balansefyllingen påvirke fuglefaunaen i vesentlig grad, Tiltaket vurderes dermed
å ha liten negativ konsekvens i driftsfasen,

Det er viktig å presisere at denne vurderingen forutsetter at balansefyllingen
ikke medfører nye tiltak etter at fyllingen er anlagt, da ytterligere utbygging kan
gi økte sumvirkninger for fuglefaunaen i området.

Det er uvisst hvorvidt det direkte arealbeslaget vil påvirke eksisterende
ynglelokaliteter for oter, Oteren i området vil trolig ha flere aktuelle plasser den
kan yngle dersom balansefyllingen kommer i direkte konflikt med eksisterende
ynglehi. De negative konsekvensene antas derfor å være av svært beskjeden
karakter i driftsfasen, Tiltaket vil ikke påvirke oterens jaktområder i driftsfasen.
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l Innledning

I.l BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei mellom Stranda og Røvik skal det anlegges en
balansefylling ved Klungset for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet. Balansefyllngen skal
anlegges i strandsonen til et svært viktig område for fugL.

Norconsult AS er engasjert for å gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser fyllingen vil ha for
naturverdier med særlig fokus på fugL.

1.2 INNHOLD OG AVGRENSNING

Konsekvensutredningen for naturmiljøet av den planlagte balansefyllingen inneholder følgende:

Naturtyper og vegetasjon
Det er vurdert om planområdet innehar naturmessige verdier i form av prioriterte/spesielle
naturtyper etter ON Håndbok 13 (Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold)
og ON Håndbok 19 (Kartlegging av marint biologisk mangfold).

Fugl og annen fauna
Det er vurdert om tiltaket vil påvirke dyr og fugler med vekt på rødlistede arter, På grunn av
områdets betydning for fuglefaunaen er dette vektlagt tyngst. Potensielle konsekvenser i anleggs-
og driftsfase er omtalt separat.
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2 Metode og datagrunnlag

2.1 METODIKK

Formålet med en konsekvensutredning er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for miljø,
naturressurser og samfunn slik at virkningene kan tas i betraktning under forberedelse av
planen og når det tas stilling ti om planen eller tiltaket kan gjennomføres,

Denne konsekvensutredningen for naturmiljø er basert på metodikken beskrevet i Statens
vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). Naturmiljø defineres der som følger: "Tema
naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer, Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske

(landjorda), limnologiske (ferskvann)og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet ti disse, "

Metoden har følgende hovedelementer:

. Beskrivelse av karakteristiske trekk i området.

. Verdsetting av områder,

· Vurdering av effekt/omfang på verdsatte områder,
. Vurdering av konsekvens av tiltaket.

Verdsettng gjøres i forhold til kriteriene satt opp i Tabell 1. Vurdering av effekt/omfang gjøres
etter kriteriene satt opp i Tabell 2, mens vurdering av konsekvens gjøres med utgangspunkt i
"konsekvensvifta" vist i Figur 1,

Når det gjelder identifisering og verdisettng av naturtypelokaliteter benyttes håndboka for
kartlegging av biologisk mangfold (ON Håndbok 13) og håndboka for kartlegging av marint
biologisk mangfold (ON Håndbok 19) som metode,

For verdisetting av viltområder blir kriteriene og vektingen i ON-håndbok 11 benyttet

(Direktoratet for naturforvaltning 2000), Det benyttes sist oppdaterte vektingstabell gitt av ON,

Norsk rød liste 2010 (Kålås m.fl. 2010) og Norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard & Henriksen
2011) er benyttet for kategorisering av hhv. truede og sårbare arter og truede og sårbare
naturtyper, De nye rødlistekategorienes rangering og forkortelser er:

RE - Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR - Kritisk truet (Critically Endangered)
EN - Sterkt truet (Endangered)
VU - Sårbar (Vulnerable)
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NT - Nær truet (Near Threatened)
DO - Datamangel (Data Deficient)

Det vises for øvrig til Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) for nærmere detaljer om
metodikken,

Tabell l. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi.
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Tabell 2. Kriterier for et tiltaks potensielle virkning på naturmiljøet.

Middels positivt Lite/intet omfang Middels negativt Stort negativt
II

omfang ;i 'omfang omfang

Naturtyper,: iI ~ Tiltaket viii Tiltaket vil virke Tiltaket vil stort sett Tiltaket vil i noen Tiltaket vil i stor

stor grad virke positivt for i ikke endre grad forringe 9 grad forringe

;r positivt for fôrekomsten og ,'j forekomsten av kvaliteten på eller k'valiteten på

forêkomsten utbredelsen' av eller kvaliteten på redusere
Il

eller redusere

og utbredelsen priorterte naturtyper mangfoldet av mangfoldet av

av priorterte naturtyper
q.
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. ¡~
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Il
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Middels
positivt

Lite
positivt

Intet omfang
Lite

negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

Figur l. Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).

2.2 DATAINNSAMLING

Eksisterende informasjon
Den sentrale datakilden i arbeidet har vært Artskart og Artsobservasjoner for fugl fra
Artsdatabanken, Naturbase, kommunal informasjon, informasjon fra Fylkesmannen i Nordland
samt informasjon fra fugleinteressene i området (NOF), Følgende datakilder er benyttet:

. Naturbase (ww.naturbase.no)

. Artskart inklusive artsobservasjoner fra Artsdatabanken, ww.artsdatabanken.no

. Artsobservasjoner for fugl

. Notater fra NaF (Forslag om vern samt høringsuttalelser)

. Feltarbeid med befaring sammen med representant fra NaF lokallag Bodø

Feltarbeid og befaringer
Plan- og influensområdet til balansefyllingen ble befart den 18, april 2012 for å få kartlagt hvordan det
planlagte tiltaket vil påvirke naturmiljøet. Hele planområdet og nærliggende viktige fuglelokaliteter ble
befart, Befaringen ble gjennomført sammen med Thor Edgar Kristiansen fra NaF lokallag Bodø, som
bidro med viktig kunnskap om fuglenes bruk av området til ulike tider av året.
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Samlet sett vurderes det anvendte datagrunnlaget å tilfredsstile kravene i naturmangfoldlovens § 8.
om kunnskapsgrunnlaget ved offentlige beslutninger om naturmangfoldet.

g:\oppdrag aktive 2012\5121997 balansefyllng k1ungset\rapport balansefylling k1ungset v,2.docx 2012-04-161 Side IOav31



Norconsult .:.
Balansefyllng Klungset I Fagrapport naturmiljø

Oppdragsnr,:
Dokurnent nr.:

Revisjon:

3 Tiltaksbeskrivelse

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei mellom Stranda og Røvik skal det anlegges en
balansefylling ved Klungset for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet. Grunnmassene består av leire med
sprøbruddegenskaper, til dels også kvikkleire, Gang- og sykkelveien skal gå nord for, og parallelt med,
eksisterende riksvei.

De opprinnelige planene innbar å anlegge en balansefylling med en bredde på om lag 40 meter og en
lengde på 500 meter (Figur 2). Nylig har det vist seg at balansefyllngen kan lages atskillig smalere, dvs
ned mot 15 meter de fleste steder (Figur 3), Lengden på fyllingen er imidlertid den samme som tidligere
antatt. Fyllingen skal blant annet bestå av overskuddsmasser fra tunnelen mellom Røvik og Strømsnes,
Adkomstvei til eksisterende fylling skal brukes ved anleggelse av ny balansefylling.

Figur 2. Planlagt balansefylling slik den er skissert i det opprinnelige forslaget.

Det kan i tillegg nevnes at området er erosjonsutsatt slik tilstanden er i dag, og det er behov for
erosjonssikrings-tiltak, En eventuell utbygging av balansefyllngen vil også redusere erosjonsrisikoen i
planområdet.
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Figur 3, Planlagt balansefyllng slik den er skissert i det nyeste forslaget.
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4 Statusbeskrivelse og verdivurdering

4.1 FAUNA

I konsekvensutredningen blir det i all hovedsak fokusert på rødlistede arter, Det er viktig å
nevne at Klungsetvika er et viktig område for en lang rekke fuglearter, blant annet mange arter
av vadefugl og andefugl som rapporten ikke omtaler, Verdivurderingen av området inkluderer
derimot vikas totale betydning for fuglefaunaen,

4.1.1 Rasteområde for fugl

Den viktigste funksjonen Klungsetvika har for fugl er som rasteområde for fugl på trekk, En lang
rekke arter bruker vika som rasteområde, og flere av disse "er oppført på den norske rødlista
over truede og sårbare arter. i tillegg til å ha et rikt artsinventar utmerker området seg også ved
å ha til dels svært store antall av enkelte av de rødlistede artene, Området blir med rette
beskrevet som en av de viktigste trekklokalitetene i Nord-Norge,

De første trekkende fuglene ankommer Klungsetvika allerede i mars måned, men hovedtrekket
kommer typisk i mai (Tabell 3) før aktiviteten avtar i starten av juni. Høsttrekket strekker seg
over en lengre periode da det da er større forskjell ì trekktidspunkt for de ulike artene, Noen
arter trekker til myteområdene allerede i juli, mens andre arter ikke trekker før vinteren er i
anmarsj,
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Tabell 3. Oversikt over noen avartene (rødJistede arter pluss smålom, tjeld og gravand) som
bruker Klungsetvika som rasteområde og hvilke tider på året de respektive artene har sitt
hovedtrekk.

Små lom April-mai September-oktober

Storlom April-mai August-september

Horndykker Mars-mai September-oktober

Gråstrupedykker Mars-juni Midten av august-oktober

Stjertand April-mai August-oktober

Skjeand April-mai Juli-august

Bergand April-mai September-november

Svartand April-mai August-november

Knekkand April-mai Juli-august

Snadderand April-mai Juli-august

Sjøorre April-begynnelsen av juni September-oktober

Gravand April-mai August

Storspove April-juni Slutten av juli-august

Vipe April-mai Juli-november

Polarsnipe Mai August-september

Svarthalespove April-mai

Strandsnipe Mai-juni Juli-august

Tjeld Mars-mai August-september

Hettemåke Slutten av mars-starten av August- starten av oktober
juni

Lommer
Lommer har en sirkumpolar utbredelse, da utbredelsen strekker seg rundt nordkalotten. De er
tilpasset et liv i vann, og er således gode dykkere, Dietten består av fisk og smådyr, Lomartene
kalles ofte ((ødemarksfuglen), og er sårbare for forstyrrelser, Spesielt gjelder dette i rugetiden,
da forstyrrelser raskt kan føre til redusert hekkesuksess, Siden lommer er avhengige av stabile
vannstandsforhold i hekketiden finner man ikke hekkende lommer i saltvann (Dunker 1981),
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Alle de fire lom artene vi har i Norge, små/om, stor/om (Figur 4), is/om og gu/nebb/om, kan
påtreffes i Klungsetvika, Islom og gulnebblom overvintrer i området, mens smålom og storlom
bruker området i forbindelse med trekket vår og høst. Storlom står oppført som nær truet (NT)
på rødlista, Tidvis kan det være svært høye individantall av lommer i Klungsetvika, og det er
ikke uvanlig å observere opptil 150 storlom og 170 smålom på samme tid.. i år med sen
isløsning vil det spesielt samles mye lom i området, da fuglene tar i bruk de grunne områdene i
bukta før isen går på innsjøene hvor lommene hekker og lever sommerstid. Hovedtrekket på
våren inntrer i hovedsak i perioden april-mai for både smålom og storlom, Høsttrekket til
smålomen foregår i september-oktober, mens storlomen gjerne starter høsttrekket en måned
tidligere enn sin noe mindre slektning (Folkestad 1994),

Lommene bruker i hovedsak de midtre delene av Klungsetvika som rasteområde, og i mindre
grad arealene nær land (Figur 9), Likevel ble det under befaringen observert smålom i
underkant av 100 meter fra land noe sørvest for planområdet.

Figur 4. Storlom i sommerdrakt.

Lappedykkere
Lappedykkere er som lommene svært gode svømmere og dykkere, Føden består av småfisk,
vanninsekter og krepsdyr (Lid 1981), Dykkerne hekker i all hovedsak i ferskvann, og
Klungsetvikas funksjon er dermed som rasteområde vår og høst.

Området er en viktig trekklokalitet for horndykker (Figur 5), og denne sees i størst antall om
våren og høsten hvor det kan være over 40 individer samtidig i vika. Horndykkeren ble tatt av
rødlisten i 2010, etter at den hadde vært kategorisert som sterkt truet (EN) i rødlisten fra 2006,

På 2000-tallet er det gjort èn observasjon av tappdykker i Klungsetvika (10,03,2012),
Lokaliteten er dermed lite betydningsfull for toppdykkeren,

Gråstrupedykker blir årlig observert på trekk i Klungsetvika, Gråstrupedykkeren hekker ikke i
Nordland, slik at Klungsetvika trolig er et rasteområde i trekkruten til Nord-Sverige, Det er trolig
kun få par av gråstrupedykkere som hekker i Norge (Troms), og arten regnes ikke som etablert
hekkefugl i Norge (Artsdatabanken), De fleste observasjonene som er gjort av gråstrupedykker i
Klungsetvika er om våren samt en periode i midten av august til oktober (Artskart),
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Områdebruken til dykkerne i Klungsetvika er fortrinnsvis i de midtre delene av vika (Figur 9),

Figur 5. Horndykker.

Andefugler
Andefuglene i Norge kan deles inn i to grupper, der den første gruppen er ender (gressender,
dykkender og fiskender) mens den andre gruppen består av svaner og gjess, Ulike
andefuglarter viser store forskjeller i krav til hekkeplasser og føde, og således finner vi ulike
arter i forskjellge habitater spredt over hele Norge,

Andefugler er gode flygere, og av og til kan det observeres andefugl langt utenfor sitt egentlige
leveområde, i Klungsetvika har det blant annet blitt observert harlekinand, Slike ((kuriositeten)
blir ikke omtalt videre i rapporten,

En lang rekke ender benytter Klungsetvika som rasteområde under trekk på våren og høsten,
Flere av disse artene er oppført på rødlista, Stjertand (NT), skjeand (VU) og bergand (VU) sees
årlig, men i små antall (2-18 individer), Stjertanda observeres både vår og høst. Den trekker
gjerne til hekkelokalitetene så snart det er fritt for is, men kan sees trekkende til langt ut i mai.
Om høsten trekker stjertanda i perioden august-oktober. Skjeanda trekker hovedsakelig i
månedsskiftet april-mai i de nordlige delene av landet, mens hovedvekten av høsttrekket
foregår i juli og august da en stor andel av skjeandbestanden myter på Kontinentet (Størkersen
1994), Bergandas vårtrekkinntreffer i slutten av april til begynnelsen av mai, mens høsttrekket
foregår i perioden september-november,

Avarter som opptrer mer sporadisk i trekkperioden er knekkand (EN) og snadderand (VU),
Begge disse artene ankommer landet i april-mai, og hovedvekten av høsttrekket foregår så
tidlig som juli og august (Størkersen 1994),

Svartand (NT) sees årlig i store antall i trekkperiodene(opp mot 120 individer), Svartanda sees i
Klungsetvika gjennom hele året og noen individer benytter vika som vinteroppholdssted, Siden
antallet er størst i trekkperiodene på vår og høst omtales likevel arten i dette kapitlet.
Svartandas vårtrekk foregår i perioden april-mai, mens høsttrekket fortrinnsvis foregår fra
oktober,
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Av de rødlistede andefuglene er det sjøorre (NT) som har størst individantall i Klungsetvika
under trekket (Figur 6), Under vår befaring så vi flere titalls sjøorre ut i vika, Det er ikke uvanlig
at det kan forekomme over 500 individer i området vår og høst. Likt svartanda kan sjøorre
observeres hele året i Klungsetvika, men med klart størst individantall i forbindelse med trekket.
Sjøorren trekker mot hekkeområdene i store flokker fra april til begynnelsen av juni, mens
høsttrekket i de nordlige delene av landet er konsentrert til september/oktober,

Av ikke-rødlistede andefugler var det et stort individantall av både havelle, stokkender og
gravender i vika ved tidspunktet for vår befaring. Siden gravender er territorielle i hekkeperioden
er det sannsynlig at bare en liten andel av gravendene som har tilhold i vika på våren hekker
her, En stor del av gravendene som blir observert i april og mai er trolig individer som benytter
Klungsetvika som rasteområde, Fiskanden si/and ble også observert i vika under vår berfaring,

Det kan også nevnes at sangsvane observeres årlig i et lite antall (1-5 individer), Til tross for en
nasjonal bestandsstørrelse som tilsier truethetskategori nær truet (NT) basert på kategori D1 i
rødlista, er arten nedgradert på grunn av sterk bestandsvekst i våre naboland, Sangsvanens
overvintringsområde og trekkruter har derimot viltvekt 2-4 i DN Håndbok 11 (viltkartlegging),

Siden ulike andefuglarter har vidt forskjellige habitatkrav, finner vi også artene på ulike steder i
Klungsetvika. Gressendene (stokkand, knekkand, snadderand, stjertand, skjeand) bruker
områdene nær land, gjerne ved utløpet til Leirelva Dykkender og fiskender (bergand, sjøorre,
svartand, havelle, laksand, siland) beiter gjerne noe lenger ut i vika (Figur 9),

Figur 6, Sjøorre.

Vadefugler
i Norge finner vi en rekke arter av vadefugler, og en eller flere arter er representert i de fleste av
habitattypene vi finner i landet. Felles for alle vadefuglene er at de er tilpasset et liv på fuktige
steder, noe de lange, hårløse beina og hudfoldene mellom tærne vitner om, Vadefugler bruker
kysten som ledelinjer både under vår- og høsttrekket. Siden vadefugler ikke hekker i kolonier,
men snarere hevder territorier, finner man de største konsentrasjonene av vadere langs kysten i
forbindelse med trekket. Langs norskekysten er høsttrekket størst, da dette trekket består av
årets ungfugl i tillegg til den eldre fuglen som trakk nordover noen måneder tidligere, Dette gjør
sitt til at høstbestanden av vadefugl er om lag dobbelt så stor som bestanden om våren

(Holgersen 1981),

Rødlistede vadefuglarter som er vanlige å se ved Klungsetvika i forbindelse med trekket er
storspove (NT), vipe (NT) og polarsnipe (EN), Disse artene benytter Klungsetvika som
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rasteområde fra mars til juni, med hovedvekt i månedene april og mai. Polarsnipa er nærmest
utelukkende observert i mai i Klungsetvika, og da ofte i store antall (opp mot 450 individer)

(Arts kart) ,

Mer sporadisk, og i få individantall, observeres fjellmyrløper (NT), svarthalespove (EN) og
strandsnipe (NT), Trekktidspunkt sammenfaller i stor grad med de øvrige vadefuglene (se
Tabell 3), .
Myrsnipe er også en vanlig fugl å se på vårtrekket i området. Denne arten stod på rød lista (NT)
fram til 2010, i likhet med myrsnipe ble steinskvett fjernet fra rødlista i 2010. Denne blir sett
sporadisk under trekket i Klungsetvika. Området er i tilegg et viktig rasteområde for polarsnipe
og lappspove,

Tjeld er heller ikke rødlistet, men blir omtalt på grunn av at området er vurdert som en av de
viktigste rasteplassene for tjeld i Saltenområdet (Kristiansen 1995), Tjelden er vanlig
forekommende i området fra mars og utover våren, mens den forekommer under høsttrekket i
perioden august-september,

De fleste vadefugler foretrekker langgrunne sand- og mudderbanker, Følgelig finner vi
vadefuglene beitende i områdene nær land i Klungsetvika (Figur 9),

Måkefugler
Av trekkende måkefugler i området er det hettemåke som er av størst betydning, Hettemåka
står oppført som nær truet (NT) på den norske rødlista, og blir hvert år observert i Klungsetvika
under trekket. På det meste er det registrert om lag 50 individer under vårtrekket, og arten er
observert i vika fra slutten av mars til begynnelsen av juni. På høsten er det registrert høyest
individantall i september,

Klungsetvika vurderes totalt sett til å være et svært viktig rasteområde for fugl på trekk,

4.1.2 My te områ de fugl

Gjess, ender og alkefugler gjennomgår et fullstendig skifte av vingefjærene etter endt
hekkesesong, Fjærfellingen varer i 3-7 uker, og fuglene mister i denne perioden
flygeferdigheten, Fjærfellingen foregår i juli/august, og gjess og ender samles da i konsentrerte
myteflokker på grunne områder langs kysten, På grunn av flokkadferden og manglende evne til
å fly, er fuglene svært sårbare for menneskelig forstyrrelse i denne perioden,

Klungsetvika er et viktig myteområde særlig for artene sjøorre, svartand og ærfugl.

Myteområdene strekker seg fra Røvika og Tørresvika og avgrenses inn mot kantsonene på
fjære sjø,

Klungsetvika vurderes å ha middels verdi som myteområde,

4.1.3 Hekkeområde fugl

Den nylig rødlistede fiskemåka hekker i Klungsetområdet. Det er estimert at
fiskemåkebestanden teller om lag 135 000 par i Norge i dag. På grunn aven bestandsnedgang
i intervallet 15-30 % siden 1985 er fiskemåka plassert i rødlistekategorien nær truet (NT) fra og
med 2010,
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Fiskemåka sees oftest om sommeren i Klungsetvika, og hekker i området sør for fugletårnet
innerst i vika (Figur 9), Kolonien er ikke å anse som en stor hekkekoloni.

Gravanda, som kan sees som en mellomting mellom and og gås, er i Norge hovedsakelig en
kystfugl som søker tilhold i gruntvannsområder med god tilgang på føde (Norderhaug 1981)

(Error! Reference source not found.). Under befaringen i april var det flere titalls gravender
som beitet i strandsonen innerst i Klungsetbukta, Det er overveiende sannsynlig at gravand
også hekker i området. De fleste hunnfugler blant andeartene anlegger i hekkeperioden en
kamuflert og uanselig fjærdrakt, dette for å forhindre predasjon fra rovdyr. Gravandhunnene
derimot beholder sin oppsiktsvekkende fjærdrakt også i hekkeperioden - noe som gjør at de i
vesentlig større grad enn andre arter gjemmer seg bort på hekkeplassen. Gravanda hekker
derfor godt skjult i buskas og kratt, under store steiner og i jordhuler.

Figur 7. Gravender, Kurtisen var godt i gang under vår befaring den 18,april. På bildet ser vi
flere andriker som ((jager)) en hunnfugL.

Under befaringen i planområdet ble det lett etter potensielle reirområder i området som vil
dekkes av balansefyllingen, Det ble også søkt etter spor etter tidligere års hekking i hulrom,
Strandlinjen i tiltaksområdet består aven bratt og delvis erodert raskant med store ansamlinger
av drivved, søppel og skrot. Her og der laget røtter fra trær på raskanten naturlige huler og
overbygde groper, Det ble ikke funnet tegn til tidligere års hekking her, men det er noe uvisst i
hvilke grad slike spor vil være tydelige et år etter, Den mest opplagte hekkeplassen i dette
området var under en terrasse og grunnmur tilknyttet en liten og trolig lite brukt hytte,
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Figur 8. Bildet ti venstre viser planområdet nærmest eksisterende fylling, mens bildet ti høyre
viser et byggverk som er beliggende noe lenger øst i planområdet.

4.1.4 Overvntrende arter

Flere arter overvintrer i Klungsetvika, Av rødlistede og sjeldne arter er særlig gulnebblom og
islom spennende. I tillegg kan smålom påtreffes vinterstid, så også denne arten bruker nok
Klungsetvika delvis som overvintringsområde, Gulnebblom står oppført som nær truet (NT) på
rødlista,

Lommen som overvintrer i Klungsetvika ankommer i månedsskiftet september/oktober, og er i
området fram til midten av mai (Kristiansen 1995),

4.1.5 lúnet vilt
Oter blir ofte observert i Klungsetvika, noe den også ble under vår befaring i apriL. Oter står
oppført som sårbar (VU) på rødlista grunnet en estimert bestandsnedgang på 30-50 % de siste
15 årene, Oteren har ynglebor i huler i strandkanten, det være seg jordhuler, urer eller
bergkløfter, Det kan ikke utelukkes at det foregår yngling i eller nær planområdet. Dette ble ikke
påvist under vår befaring, men mer omfattende kartlegging er nødvendig dersom slike skal
kunne identifiseres med sikkerhet.

Under vår befaring ble det også observert nise i Klungsetvika,

Det er ingen andre registrerte rødlista pattedyrarter enn den overnevnte oteren som har
registrert leveområde i Klungsetvika,

4.1.6 Oppsuirering

Klungsetvika har utvilsomt stor verdi som rasteområde for fugl på trekk vår og høst. Området
har også betydning som hekkeområde og overvintringsområde for sjøfugl, ender og vadere, En
rekke rødlistede arter er observert i Klungsetvika de senere årene (Tabell 4), og i enkelte
perioder kan individantallet hos enkelte arter være særdeles høyt,

I følge NOF Bodø er Klungsetvika en av de mest betydningsfulle områdene i hele Nord-Norge,
og de søkte sågar om vern av bukta i oktober 2010, Fylkesmannen oversendte forslaget til
Direktoratet for naturforvaltning for vurdering ihht naturmangfoldloven §§ 33-39.
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Klungsetvika vurderes å ha svært stor verdi for fugl, fortrinnsvis på grunn av vikas funksjon
som rasteområde med stor artsdiversitet og høyt individantalL.

Tabell 4. Rødlista dyrearter som er registrert i plan- og influensområdet (-:2 km) etter år 2000,

Regionalt utdødd (RE)

Kritisk truet (eR)

Sterkt truet (EN)

Sårbar (VU)

Nær truet (NT)

Klippedue

Lomvi

Svarthalespove, knekkand

Bergand, brushane, alke, makrellerne, oter

Svartand, sjøorre, hettemåke, stjertand, storspove, snadderand,
strandsnipe, storlom, fiskemåke, stær, tyvjo, gulnebblom, vipe, tårnseiler,
skjeand, hønsehauk, toppdykker, fjellmyrløper
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Figur 9, Oversiktskart over ulike fuglearters bruk av Klungsetvika. A: Viktigste raste- og
beiteområde for dykkende fugL. B: Rasteområde for bergand. C: Viktigste raste- og
beiteområde for andefugl (knekkand, skjeand, stjertand osv). D: Hekkeområde for fiskemåke.
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4.2 FLORA OG NATURTYPER

I Naturbase er Klungsetvika definert som naturtype ((Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i
bunnvanneb, og verdien er klassifisert til nasjonalt eller regionalt viktig (Figur 10), Dette er en
av de spesielle naturtypene som er omtalt i ON Håndbok 19 om marint biologisk mangfold, Det
spesielle med denne naturtypen er at det ikke finnes bunndyr i det oksygenfrie bunnsjiktet som
graver i sedimentet. Siden bunnsedimentet er uberørt kan sedimentkjerner si noe om
utviklingen langt tilbake i tid,

i Naturbase er naturtypen kartfestet helt inn til strandsonen, Denne delen av vika vil imidlertid
ikke inngå i det vi kan kalle oksygenfattig dypvann, Selv om naturtypen er kartfestet til å gjelde
også i planområdet vurderes det at planområdet faller utenom denne naturtypen,

~
:- . ¡ .

i~~"io'" ! 1"""..)..""~~ ~.(.~~
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Figur L O. Geografisk utstrekning av den nasjonalt/regionalt viktig naturtypen ((fjorder med
naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet)) i Klungsetvika, slik den er avgrenset i Naturbase.

Derimot vurderes strandsonen i Klungsetvika å tilhøre den spesielle naturtypen
((bløtbunnsområder i strandsonem) som er listet opp i ON Håndbok 19, Naturtypen
kjennetegnes av et høyt antall bunnlevende arter i strandsonen, og områdene er således viktige
som rasteplasser i form av beiteområder for fugl i trekkperiodene, Kriteriene for svært viktige
bløtbunnsområder etter ON Håndbok 19 er at området består av ((større strandflater (::500 daa)
som er næringsområde for bestander av overvintrende og trekkende vadefuglen), Disse
kriteriene er etter vår vurdering oppfylt for de indre delene av Klungsetvika (Figur 11),

Det foreligger ikke opplysninger om rød lista plantearter i tiltaksområdet.
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Figur 11, Arealberegning av bløtbunnsområdene i strandsonen i Klungsetvika. Et grovt estimat
av arealet av bløtbunnsområdet gir et areal på 1,18 km2, e11er 1180 daa.
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5
5.1

5.1.1

Omfang- og konsekvensvurdering

ANLEGGSFASE

Rasteområde for fugl

Anleggelse av balansefyllngen i Klungsetvika vil være en betydelig forstyrrelseskilde i
anleggsfasen og påvirke de artene som benytter vika som funksjonsområde, Under trekket er
beiteområder som Klungsetvika særdeles viktige for fuglene som i løpet aven kort og hektisk
beiteperiode i rasteområdene skal bygge opp energilagrene ti den videre turen mot hekke- og
overvintringsområder, De lange trekkene er svært strabasiøse, farlige og energikrevende for
fuglene og det finnes en rekke eksempler på at forstyrrelse av fuglene i rasteområdene har
medført alvorlige konsekvenser for fuglene på det videre trekket. Blant annet er det vist at
kondisjonen hos gjess som ankommer Svalbard har blitt svekket av skremming fra egnede
beiteområder i Trøndelag.

Lommene og dykkerne var de fuglegruppe som under befaringen viste størst grad av
fluktrespons ved vår tilstedeværelse, og enkelte individer lettet på flere hundre meters avstand,
Til tross for at disse oftest oppholder seg et stykke fra selve planområdet, vil anleggsarbeidet
kunne være en stressfaktor for fuglene og således påvirke disse negativt.

Vika er derimot svært stor og det er overveiende sannsynlig at lommene kan finne beite i deler
av dagens kjerneområde (se Figur 9), hvor støy fra anleggsarbeidet ikke vil være for
sjenerende, Antallet lom og dykkere er til tider svært stort i området og en kan se for seg at
tettheten av fugler i områdene lengst vekk fra anleggsområdet kan bli stort,

Konsekvensene for andefugl vurderes til å være større enn for lom og dykkere, Grunnen til
dette er at flere av de rødlistede artene later ti å ha sine primære beiteområder i munningen av
Leirelva, Avstanden fra tiltaksområdet til dette viktige fugleområdet er et par hundre meter og
det er overveiende sannsynlig at støy fra anlegget vil skremme og forstyrre fugl som beiter i
dette området.

For vadefugl vurderes konsekvensene til å være noe mindre da arealet med egnet beitehabitat i
de store tidevannsflatene er stort, slik at en forskyvning av fugl fra områdene nært den planlagte
fyllinga trolig ikke vil medføre for store konsekvenser,

Dumpingen av sprengstein i bløtbunnsområdene i Klungsetvika vil trolig medføre en temmelig
stor oppvirvling av partikler, Dersom dette sprer seg utover i vika kan det få betydning for
fuglenes jakt- og beiteaktivitet. De fleste av fuglene baserer jakten på syn og en betydelig
blakking av vannmassene kan redusere fuglenes næringsinntak, Det er verdt å merke seg at
store deler av vika tørrlegges under fjæreperioden to ganger i døgnet og at dette nok vil kunne
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ha betydning for sedimentasjonshastigheten. Det vurderes som mindre sannsynlig at
vannmassene skal bli så blakket og forbli blakket i en slik grad at det vil påvirke fuglelivet i
Klungsetvika annet enn helt lokalt og kortvarig,

Oppsummert:

Konsekvensen av anleggsvirksomhet for fugler på trekk vil være svært avhengig av når på året
titaket gjennomføres, Dersom anleggsarbeidet utføres i periodene hvor fugl raster i området

(slutten av mars til begynnelsen av juni), vurderes omfanget til å kunne være stort for fugL.
Siden verdien av området er stort, settes konsekvensen til stor negativ til meget stor negativ,

Dersom anleggsfasen holdes utenom trekkperiodene vil ikke anleggsfasen påvirke områdets
verdi som rasteområde og konsekvensen for trekkende fugl blir følgelig liten,

5.1.2 Myteområde fugl

Fuglene er svært sårbare for forstyrrelse i myteperioden da fuglene opplever en hver form for
forstyrrelse som særlig stressende da naturlige fluktrespons ikke lar seg gjennomføre uten fjær.
Da området er svært stort har likevel fuglene mulighet til å svømme over til mindre støyutsatte
områder av vika, Områdets betydning som myteområde utmerker seg ikke på samme måte som
verdien som rasteområde, Området har en middels verdi som myteområde, omfanget av tiltaket
for mytende fugl settes til middels stort negativt.

Konsekvensen blir dermed middels negativ dersom anleggsarbeidet utføres i mytetiden. Det
anbefales likevel på det sterkeste å unngå anleggsarbeid i myteperioden,

Dersom anleggsarbeidet utføres utenom mytetiden vil konsekvensen være ubetydelig på
bakgrunn av områdets funksjon som myteområde,

5.1.3 Hekkeområde fugl

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med hekkeområdet for fiskemåke og måkene vil trolig ikke
påvirkes av anleggsarbeid selv om dette utføres i hekketiden, da planområdet er noe vest for
hekkeområdet samt at arten er tilpasningsdyktig ovenfor menneskelig aktivitet.

For gravender er det noe uvisst om- og hvor arten hekker, Ut fra befaringen var det ikke mulig å
påvise aktuelle hekkeplasser på strekningen som blir berørt, men at noen individer hekker her
kan ikke utelukkes, I perioden fra kurtise og pardannelse starter til ungene er flygedyktige vil
anleggsarbeidet kunne påvirke hekkesuksess og ungeoverlevelse negativt i områdene inn mot
den planlagte balansefyllngen,

5.1.4 Overvntrende arter

For å unngå forstyrrelse av fugl i raste- og hekkeperioden kan det være aktuelt å gjennomføre
tiltaket vinterstid, Gulnebblom og islom er kjent for å overvintre i Klungsetvika og disse vil i noen
grad påvirkes av anleggsarbeidene på balansefyllinga, Lommen holder i denne perioden helst til
i de midtre delene av vika i god avstand fra tiltaksområdet. Noe forstyrrelse kan ikke utelukkes,
men da mulighetene til å trekke til andre deler av vika er gode, vil trolig effektene være av
beskjeden karakter. Omfanget vurderes til lite negativt i denne perioden, og konsekvensen
settes dermed til liten negativ.
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Dersom anleggsperioden legges utenom denne fasen vil konsekvensen være ubetydelig,

5.1.5 Oppsuimering

i anleggsfasen vurderes konsekvensene for fuglefaunaen å være meget stor negativ i mai på
grunn av Klungsetvikas viktige betydning som rasteområde for fugl (Tabell 5), Konsekvensen vil
være minst for anleggsfasen i november, desember, januar og februar, der konsekvensen
vurderes tilliten negativ,

Tabell S. Oppsummering av konsekvenser for fuglefaunaen i anleggsfasen (O=ubetydelig
konsekvens, - =lite negativ, -- =middels negativ, --- =stor negativ, ---- =meget stor negativ).

Rasteområde o o o

Myteområde o o o o o o o o o

Hekkeom råde o o o o o o o o

Overvintringsområde o o o o

Sum

5.1.6 linet vilt
Det er sannsynlig at oteren kan bli noe påvirket av anleggsarbeidet, men det antas at dette vil
være av begrenset betydning da oteren i hovedsak er et nattdyr som ligger rolig om dagen, i
hvilken grad oteren i området vil påvirkes av anleggsarbeidet avhenger også av hvor i området
oteren har dagleie, da oteren gjerne har faste tilholdssteder som den søker tilbake til om dagen,

Yngletiden er en sårbar tid for de fleste pattedyr. Yngletiden til oteren er ofte ikke like
sesongbundet som for andre pattedyr, og den yngler gjerne i tiden det er størst mattlgang i det
aktuelle området. i sjøen er derimot mattilgangen relativt jevn slik at det ikke er så stor forskjell
på årstiden, og oteren kan dermed ha unger til de fleste tider av året. Likevel synes de fleste å
yngle fra våren og utover, Den minst kritiske tiden for oteren synes dermed å sammenfalle med
den minst viktige perioden for fugl i Klungsetvika, nemlig vinterstid,
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5.2 DRIFTSFASE

5.2.1 Flora og naturtyper

Naturtypen ((bløtbunnsområder i strandsonem) vil påvirkes som følge av tiltaket, i hovedsak på
grunn av direkte arealbeslag, Bløtbunnsområdene trues ofte av blant annet mudring og
gjenfylling, Naturtypen er viktig først og fremst på grunn av dets betydning for fugL. Naturtypen
har derfor en direkte sammenheng med områdets betydning for fuglefaunaen, så det er naturlig
å gjennomføre utredningen av konsekvenser i driftsfasen som en helhetlig vurdering basert på
konsekvensene for fugL.

5.2.2 Rasteområde for fugl

Tiltaket vil medføre at en om lag 500 meter lang strekning med naturlig skogs- og strandmark
konverteres til en død steinfyllng, For fuglene vil dette i første rekke medføre et direkte tap av
beiteareal. Området som er planlagt steinsatt er i dag et beiteområde særlig for småvadere som
beiter insekter og krepsdyr i de store tangvollene som ligger opp under land (Figur 12), i følge
lokale ornitologer har kanskje ikke tangvollene den samme betydningen som beiteområde i
tilknytning til de enorme tidevannsflatene som finnes i området. Ut fra fuglenes fordeling under
befaringen lot dette til å være riktig,

Tiltaket vurderer å ha liten negativ konsekvens i driftsfasen på bakgrunn av Klungsetvikas
funksjon som rasteområde,
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Figur 12. Tangvoller i området for balansefyllng.
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5.2.3 Myteornråde fugl

Balansefyllingen vurderes ikke til å ha noen påvirkning på Klungsetvikas funksjon som
myteområde, Det er ikke kjent at artene ænugl og sjøorre som myter i området har vist aversjon
mot steinfyllinger, Dersom fyllingen i tillegg revegeteres vil fuglene neppe være seg fyllingen
bevisst i driftsfasen, Konsekvensen settes denor til ubetydelig,
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5.2.4 Hekkeområde fugl

Balansefyllingen kan om mulig medføre tap av et fåtalls egnede hekkeplasser for gravand, For
fiskemåke vil ikke tiltaket ha noen negativ konsekvens i driftsfasen, Fiskemåkene er
tilpasningsdyktige til menneskelig aktivitet og bebyggelse, den kan sågar danne hekkekolonier
på taket av bygninger. Selve hekkelokaliteten vil lite trolig komme i konflikt med en eventuell
balansefylling da lokaliteten ligger sør for Leirelva, i tillegg er som nevnt fiskemåka svært
tilpasningsdyktig i forhold til sin hekkebiologi, noe som reduserer sjansen for påvirkning

ytterligere,

Basert på en føre var-holdning om at fyllingen potensielt kan komme i konflikt med eksisterende
hekkelokaliteter for gravand tillegges dette noe vekt, men konsekvensen blir likevel beskjeden
grunnet artens gode bestandsstatus, Konsekvensen tiltaket har for området som hekkelokalitet
vurderes tilliten negativ.
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5.2.5 Overvntrende arter

Verken islom eller gulnebblom har vist aversjon mot menneskelige installasjoner som
steinfyllnger. Det kan ikke forventes at disse vil la seg sjenere av fyllingen i driftsfasen,

Konsekvensen vurderes til ubetydelig,
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5.2.6 Oppsunuering

Det er få konsekvenser knyttet til balansefyllingen i driftsfasen, Bortsett fra et lite arealbeslag i
kantsonen som vil redusere beiteareal spesielt for småvadere, samt et potensielt tap av noen få
hekkelokaliteter for gravand, vil ikke balansefyllingen påvirke fuglefaunaen i vesentlig grad,
Tiltaket vurderes dermed å ha liten negativ konsekvens i driftsfasen (Tabell 6),

Samlet konsekvens: Liten negativ (-)

Tabell 6. Konsekvenser for fugl i driftsfasen.

Rasteområde Liten negativ (-)

Myteområde Ubetydelig (O)

Hekkeområde Liten negativ (-)

Overvintringsområde Ubetydelig (O)

Samlet konsekvens i driftsfase Liten negativ (-)

Det er viktig å presisere at denne vurderingen forutsetter at balansefyllingen ikke medfører nye
tiltak etter at fyllingen er anlagt, da ytterligere utbygging kan gi økte sumvirkninger for
fuglefaunaen i området.

5.2.1 Annet vilt
En av påvirkningsfaktorene til nedgangen i oterbestanden er av Artsdatabanken nevnt å være
habitatpåvirkning i limnisk miljø, Det kan ikke utelukkes at balansefyllingen vil kunne påvirke
ynglelokaliteter til oter, men kartlegging av dette vil kreve grundigere undersøkelser,

Tiltaket vil påvirke strandsonen i om lag 500 meter, Det er trolig at det fremdeles vil være nok
alternative ynglelokaliteter til at det ikke bør påvirke den lokale oterbestanden i særlig negativ
grad, Det kan også være at oteren kan ta i bruk hulrom i selve fyllingen eller i overkant av
denne som ynglehi.

Balansefyllingen vil ikke påvirke oterens jaktområder,
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6 Avbøtende tiltak

Tidspunktet for anleggsfasen vil i stor grad avgjøre konsekvensene knyttet til anleggelse av
balansefylling i Klungsetvika, Det bør til en hver pris unngå å legge anleggsperioden i
trekkperiodene til fuglen i området. I tillegg vil det være en fordel å unngå aktivitet i
hekkeperioden, Det eneste fornuftige tidspunktet å anlegge fyllingen vil dermed være i perioden
fra sen høst (november) til tidlig vår (første halvdel av mars), aller helst i perioden desember-
februar, Dette er trolig også den beste tiden for anleggsarbeid for å redusere de negative
konsekvensene med tanke på den lokale oterbestanden,

Balansefyllingen bør bygges så smal som mulig slik at minst mulig arealer i strandsonen
beslaglegges, Dersom det på enkelte steder er gjennomførbart å legge steinfyllingen ovenfor
strandsonen bør dette tilstrebes,

Selv om det ikke er påvist at gravand hekker i planområdet, kan ikke dette utelukkes, Gravanda
hekker gjerne under store steiner, i hulrom osv, For å unngå å redusere eventuelle
hekkemuligheter for denne arten kan det opparbeides egnete lokaliteter for dette enten i selve
balansefyllingen eller umiddelbart ovenfor denne,

For å lage minst mulig ((sår)) i naturen kan det være aktuelt årevegetere balansefyllingen, For
fuglefaunaen kan dette gjøre at området blir noe mer egnet som furasjeringsområde. Likevel vil
revegetering trolig ha langt større effekt for landskapsbildet og eventuelt friluftslivsopplevelse
enn det vil ha for fuglefaunaen,
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Sammendrag

Statens vegvesen planlegger en 500 meter lang og i hovedsak 15 meter bred
balansefylling i Klungsetvika i Fauske, Denne fyllingen kommer i forlengelsen aven
eksisterende fyllng, Denne rapporten vurderer konsekvensene av tiltaket i forhold til
temaet friluftsliv. Vurderingen er basert på metodikken beskrevet i Statens vegvesens
håndbok 140,

Kvaliteten på datagrunnlaget vurderes om tilstrekkelig til å gjøre en konsekvensvurdering,
Det er gjennomført møter med sentrale personer i forbindelse med problemstillingen, og
det er gjennomført befaring i området i forbindelse med tema friluftsliv,

Statusbeskrivelse og verdivurdering

Vi vil i denne rapporten vurdere både selve influensområdet (området som influeres
direkte av selve tiltaket samt tilgrensende områder), og Klungsetvika som helhet.

Klungsetvika som helhet har utvilsomt stor verdi som rasteområde for fugl på trekk vår og
høst. Dette innebærer at området har en høy opplevelseskvalitet som et område der
man kan oppleve et spesielt rikt fugleliv i deler av året. i henhold til håndbok 25-2004

(ON) skal et område som har høy score på minst ett av sju utvalgte kriterier,
karakteriseres som et svært viktig friluftsområde, Dette er bakgrunnen for at Klungsetvika
i Salten Friluftsråds kartlegging av friluftsområder er karakterisert som svært viktig
friluftsområde (karakter A+), Dette er igjen bakgrunnen for at det i forbindelse med
bygging av balansefyllingen ved Klungset er krevd en konsekvensutredning i forhold til
tema friluftsliv,

Selve influensområdet (området som blir direkte berørt av balansefyllingen) har med
dagens bruk (O-alternativet) liten / ingen verdi for friluftslivet generelt, med unntak av høy
verdi for fuglekikking, Influensområdet er vanskelig tilgjengelig (omgitt av dyrket mark),
og er preget av bløt leirbunn / dype tangvoller, bratte skråninger og kratt noe som gjør det
lite egnet for vanlig friluftsliv, Sjøen utenfor er svært langgrunn, noe som gjør området
uegnet for fritidsfiske fra land, utsetting av båt og bading, Området er uegnet for
vinteraktiviteter, På grunn av det anaerobe naturmiljøet i Klungsetvika og nedbryting av
tangvollene, kan det på varme dager oppstå avgasser som kan oppfattes som ubehagelig
lukt. Deler av influensområdet er dessverre preget av tilfeldig dumping av fyll masser og

skrot, noe som gjør området mindre attraktivt.
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Mulige konsekvenser

Anleggsfasen

I anleggsfasen vurderes konsekvensene for friluftsinteresser generelt å være liten /
ubetydelig i forhold til Q-alterantivet. For fuglekikking vurderes konsekvensene i
anleggsfasen som små, negative for fuglekikking dersom anleggsvirksomheten legges til
fugletrekket vår/høst.

Stort
negativt

Middels
negativt

..
~c

Lite - Lite

negativt positivtr- Middels
positivt

Stort
positivt

Driftsfasen

Etablering aven balansefylling som planlagt vil ha en liten positiv konsekvens for
friluftslivet.

Stort
negativt

Middels
negativt

..
QJ..
c:

Lite - Ute

negativt positivt

I lA i

Middels
positivt

Stort
positivt

Konklusjon.

Uten avbøtende tiltak vurderes den samlede konsekvens av dette tiltaket -
balansefyllingen ved Klungsetvika - som liten positiv for friluftslivet.

Dersom avbøtende tiltak gjennomføres, vurderes den samlede konsekvens av dette
tiltaket - balansefyllingen ved Klungsetvika - som middels positiv for friluftslivet.

Stot1
negativt

Middels
negativt

..
1:
c:

Ute - Lite
negativt positivt

j r-
Middels
positivt

Stort
positivt
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l lnnledning

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei mellom Stranda og Røvik skal det anlegges en
balansefylling ved Klungset for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet. Balansefyllingen skal
anlegges i strandsonen.

Norconsult AS er engasjert for å gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser fyllingen vil ha for
naturverdier med særlig fokus på fugl, og for friluftsliv, Naturverdier er vurdert i egen rapport.

1.2 lNNHOLD OG AVGRENSN1NG

I.l

Innhold

Konsekvensutredningen for friluftsliv av den planlagte balansefyllingen inneholder følgende:

I kapittel 2 redegjør vi for metode og datagrunnlag,

I kapittel 3 beskrives tiltaket - balansefyllngren ved Klungset. Denne beskrivelsen er i hovedsak
basert på Vegvesenets planprogram,

I kapittel 4 gir vi en beskrivelse av friluftslivet i området og en verdivurdering basert på dagens
bruk (O-alternativet), Vi skiller her mellom området Klungsetvika og influensområdet som
defineres i kapittel 4.1,2,

I kapittel 5 gir vi en omfangs- og konsekvensvurdering av balansefyllngen i forhold til 0-
alternativet.

I kapittel 6 skisserer vi avbøtende tiltak,

Avgrensning

I denne rapporten avgrenser vi området slik;

Området Klungsetvika omfatter det området som i Salten Friluftsråds friluftslivskartlegging kalles
område 116 Stranda - Lund - Klungsetleira, Vi viser i denne sammenheng til kap 4,3,

Området som vi kaller influensområdet er avgrenset til området mellom Rv, 80 - Strandsonen -
eksisterende fylling og bekkeravinen i øst. Vi viser til figur 3 og 8,
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2 Metode og datagrunnlag

2.1 METODIKK

Formålet med en konsekvensutredning er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for miljø,
naturressurser og samfunn slik at virkningene kan tas i betraktning under forberedelse av
planen og når det tas stillng til om planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Denne konsekvensutredningen for friluftslivet er basert på metodikken beskrevet i Statens
vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006),

Friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse,

Vi viser også her til lov om friluftsliv (Lov 1957-06-28 nr 16) der det i lovens formål §1 heter;

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett ti
ferdsel, opphold mv i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes,

Metoden i håndbok 140 har følgende hovedelementer:

. Beskrivelse av karakteristiske trekk i området.

. Verdsetting av områder,

. Vurdering av effekVomfang på verdsatte områder,

. Vurdering av konsekvens av tiltaket.

Verdisetting gjøres i forhold til kriteriene satt opp i Tabell 1, Merk at metoden i håndbok 140
vurderer verdien av nærmiljø og friluftsområder i sammenheng, Vurdering av effekVomfang
gjøres etter kriteriene satt opp i Tabell 2, mens vurdering av konsekvens gjøres med
utgangspunkt i "konsekvensvifta" vist i Figur 1,

Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter benyttes også ON Håndbok
25-2004 og ON Håndbok 18-2001, Disse håndbøkene benyttes av Salten Friluftsråd, og vi har
benyttet disse for å kunne sammenligne verdien av influensområdet med verdien av
Klungsetvika,

Våre konklusjoner er basert på Håndbok 140,
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Det vises for øvrig til Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) for nærmere detaljer om
metodikken,

TilbeIli, Kriterier for vurdering iIV iu'rmiljoets og friluftslivets verd,:

Vanlige boligfelt

og b2,ligområder

Øvrige bebygde
områder1)

Offentlige/ felles
møtesteder og

andre uteområder i

byer og tettsteder

(plasser, parker,
løkker med mer)

Veg- og stinett

for gående og
syklende

Identitetsskapende
oinråder/elementer

Friluftsområder

liten verdi

- Lav tetthet av boliger

og få boliger

- Lav bruks- og opp-

holdsintensitet

- Ingen skoler; barne-

hager; lite fritidstilbud

for barn og unge ~

Middels verdi

- Vanlige boligfelt

og boligområder

- Middels bruks- og

oppholdsintensitet

- Fritidstilbud der en

del barn og unge

oppholder seg

Stor verdi

- Tette konsentrasjoner

. ~ av ?.?líger _

-' Svært stor bruks- og

oppholdsintensitet

- Grunnskoler/barnehager

/fritidstilbud der mange

barn og unge oppholder

seg

- Uteområder som brukes

svært ofte/av svært

mange

- Viktige områder for barn

og unges fysiske ut-

foldelse

- Områder som har betyd-

ning for et større omland ¡

- Sentrale ferdselslinjer

"i for gående og syklende

som er svært mye brukt,

har god framkommelig-

het. og oppleves som

tiygge og attraktive å

ferdes langs

- Hovedferdselslirijer til

sentrale målpun!ter l~

- Områder/elementer

som svært mange knyt-

ter stedsidentitet til

- Områder som brukes

svært ofte/av svært
. mange

- Områder som er en del

av sammenhengende

områder for langturer

over flere dager

- Områder som er attrak-

tive nasjonalt og inter-

nasjonalt og som i stor

grad tilbyr stilhet og

naturopplevelse

- Uteområder som er

lite brukt
- Uteområder som

brukes ofte/av

mange

.! - Områder som har
betydning for barn

og unges fysiske

utfoldelse,

Veg- og stinett som

er lite brukt. og/eller

som mange føler

ubeag og utrgghet

ved å ferdes langs .

- Ferdselslínjer med flere, -

barrierer og/eller som i

oppleves som omveier

og 'demied er lite brukt I

- Veg- og stinett som

er mye brukt,

- 'Ferdselslinjer til

sentrale mål-

punkter II

Ferdsels!injer som

er en del av

sammenhengende :

ruter

- Områder/elementer

som få knyter sted-
sidentitet til

- Områder som er

mindre brukt til

friluftsliv

- Områder/elementer

som noen knyter

stedsidentitet til

- Områder som bru-

kes av mange til

friluftsliv

- Området som er

særlig godt egnet
til friluftliv 3)
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Tabell 2. Kriterier for et ti/taks potensielle virkning på /f'iluftslivet.

, - Tilt;ket vil I - Tiltaket vii i

fjerne betyde- I noen grad
Iige barrierer redusere bar- 1

mellom viktige 

I' i rierer mellom
II målpunkter 'viktige

i målpunkter

Stort
¡ positivt
I ¡omfang
i

Bruk~mulig- ¡ - Tiltaket vil i

heter i stor grad

bedre bruks-

mulighetene

for området

Barriere for

fer(lselog
opplevelse 14 i

;il

Attraktivitet' - Tiltaket vil i

stor grad gjøre'

området mer

attraktivt

Identitets-
skapende
betydning

,

- Tiltaket vil i

stor grad øke

områdets ideni

titetsskapende11

betydning ·

I

i

ì ! Tiltaket vil i l

l noen grad

medføre bar- I,

rierermellom I
i: ~ viktige i ¡

,l målpiinkteri .,
~ Tiltaket vil ~- Tiltaket vil ' : - Tiltaket vii i ,
stort sett ikke l gjøre området stor grad redli-
endre 'mindre sere områdets i
områdets attraktivt attraktivitet

! attraktivitet 1 fi

Middels
positivt

J omfang

. : - Tiltaket vii

¡. bedre bruks-

mulighetene

for området

- Tiltaket vii ~
gjøre området

mer attraktiv '

- Tilta~et vii øke

områdets iden-

titetsskapende
I'

betydning ¡
!

I

, Lite/intet

omfang
,

- Tiltaket vÌl ikk~.
endre bruks-

mulighetene i.

for området i

i - Tiltaket vil i
liten grad

endre

barrierer

- Titaket vil

stort sett ikke

endre områ-

dets ident¡tets~

skapende

betydning

Middels
negativt
omfang

- Tiltaket vil

redusere

bruks mulig-

hetene for

områ~et

Stort

I negativt

i .omfang

L - Tiltaket vii
i ødelegge

~ bruksmulig-
1 hetene for

området

- Tiltaket vii ¡
medføre bety- i

delige' barrierer'

mellom Viktige:

målpunkter L

- Tiltaket vil - Tiltaket vii

forringe om- ødelegge om-
rådets identi- I rådets iden- i

tetsskapende &" titetsskapende ~

betydning I betydning I
,
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Stor

Stort
positivt

Middels
positivt

lite
positivt

Intet omfang
lite

negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

Figur 1. Konsekvensviffa, Kilde: Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).

2.2 DATA1NNSAMLlNG

2.2.1 Salten Frilufiråd

Den sentrale datakilden i arbeidet har vært Salten Friluftsråd, Friluftskartleggingen, Vi har i
denne sammenheng vært i kontakt med prosjektleder Bjørn Godal i Salten Friluftsråd,

Fra denne databasen har vi spesielt hentet ut kartmateriate samt registreringer for område 116
Stranda - Lund - Klungsetleira,

2.2.2 Feltarbeid og befaringer

Plan- og influensområdet til balansefyllingen samt tilstøtende områder i Klungsetvika ble befart
den 2. mai 2012 for å få kartlagt hvordan det planlagte tiltaket vil påvirke friluftslivet. Hele
planområdet og nærliggende områder ble befart, Befaringen ble gjennomført av prosjektleder
Morten Seines,

Følgende områder ble befart;

1, Influensområdet. Området som blir direkte berørt av balansefyllingen,
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2, Området omkring utløpet av Leirelva med tårn for fuglekikking,

3, Området omkring Fauske Fritidssenter AS - nordover mot utløpet av Leirelva og sørover
mot Erikstad Skole

Befaringen ble dokumentert med notater i felt samt fotos,

2.2.3 Møte med Fauske kommune.

Det ble gjennomført møte med Fauske kommune den 2, mai 2012, Til stede i møtet var;

. Plansjef Gudrun Hagalinsdottir

. Planlegger Jan-Erik Johnsen

. Folkehelsekoordinator Jakob Djupvik

Fra prosjektet deltok Morten Seines, Møtet er dokumentert gjennom egne notater,
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3 Tiltaksbeskrivelse

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei mellom Stranda og Røvik skal det anlegges en
balansefylling ved Klungset for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet. Grunnmassene består av
leire med sprøbruddegenskaper, til dels også kvikkleire. Gang- og sykkelveien skal gå nord for,
og parallelt med, eksisterende riksvei.

De opprinnelige planene innbar å anlegge en balansefylIing med en bredde på om lag 40 meter
og en lengde på 500 meter (Figur 2), Nylig har det vist seg at balansefyllingen kan lages
atskillig smalere, dvs ned mot 15 meter de fleste steder (Figur 3), Lengden på fyllingen er
imidlertid den samme som tidligere antatt, Fyllingen skal blant annet bestå av
overskuddsmasser fra tunnelen mellom Røvik og Strømsnes, Adkomstvei ti eksisterende fylling
skal brukes ved anleggelse av ny balansefylling,

Figur 2, Planlagt balanseljdling slik den er skissert i det opprinnelige /òrslaget.

Det kan i tillegg nevnes at området er erosjonsutsatt slik tilstanden er i dag, og det er behov for
erosjonssikrings-tiltak, En eventuell utbygging av balansefyllingen vil også redusere
erosjonsrisikoen i planområdet.
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Figur 3. Planlagt balansefjIling slik den er skissert i det nyeste fòrslageL

fòrhold til tiltaket,
Vi har her tegnet inn infll/ef/sområdet i

Det er utarbeidet et planprogram for tiltaket datert januar 2012, Vi viser til denne for ytterligere
detaljer i tiltaket.

3.1 UTIALELSER.

Det er i forbindelse med dette tiltaket rettet flere uttalelser, Vi refererer her til de uttalelsene
som er relevante i forhold til tema friluftsliv,

3.1I Jo Vidar Norehaug. Grunneier

Jo Vidar Nordhaug er grunneier og sier i sin uttalelse datert 19.02,2012 at strandlinjen benyttes
mye av grunneier og hans familie i forbindelse med friluftsliv og jakt. Det er derfor viktig for
grunneier at eierskapet til eiendommen opprettholdes, Nordhaug påpeker at en positiv
konsekvens aven balansefylling er at den vil kunne bidra til å stanse utrasingen av masse som
i dag finner sted, og som er et tiltakende problem, Fyllingen bør planeres med sand / jord og
tilsås, Eksisterende anleggsvei bør benyttes i forbindelse med utarbeidelse av ny fylling,

3.1.2 Nordland Ij'¡keskommune, Plan og miljø.

Nordland fylkeskommune uttaler i brev av 27,02.2012 bL.a,:

Fylkeskommunen 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 temaet friluftsliv utredes jf Fylkesplanens areallpolitiske
retningslinjer 6,3,5, Det vises videre til Regional friluftslivsstrategi for Nordliand som har
følgende målsettinger;
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1, Mulighetene for et godt friluftsliv basert på allemannsretten skal styrkes og holdes i
hevd i alle lag av befolkningen,

2, Kunnskapsgrunnlaget om friluftslivet i Nordland skal styrkes gjennom kartleggingen av
ferdsel og bruk,

3, Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og
naturen langsiktig kommunal arealplanlegging,

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

5, Samarbeide med frivillige organisasjoner og andre aktører skal utvikles for bedre å løse
oppgaver og stimulere til friluftsaktiviteter,
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4 Statusbeskrivelse og verdivurdering

4.1 OMRÂDEBESKR1VELSE

4.1. Klungsetvka

Klungsetvika er et område som ligger ca 5 km
vest for Fauske sentrum i Fauske kommune,
Nordland fylke,

Området domineres av den meget langgrunne
stransdsonen, Strandsonen domineres av

bløtbunn (leir) med innslag av tangbevokst stein,
Langs land finner vi tangvoller, noe sand og
erosjonsmark opp mot fastland, På fastland
langs strandsonen finner vi tettbebygd område
omkring Erikstad skole, kantskog og dyrket mark,

Området er historisk kjent for sine leirras, og
ravinelandskapet på nordsida av Rv80 har
tydelige spor etter flere ras. Den 3, oktober 1921
gikk det et leirras i Klungsetvika som krevde to
menneskeliv, Minnesteinen står i rasområdet like
ved Rv80,

Figur 4, iV/il7l7esteiri over leirraset i 1921.

4.1.2 lnRuensområdet

Vi definerer influensområdet som området sør for RV-80 og som berøres direkte av den
planlagte massefyllingen, Influensområdet avgrenses derved ved RV80 i Nord, eksisterende
massefylling i vest, planlagt balansefyllng ut mot strandsonen i sør og bekkeravinen i øst. Vi
viser i denne sammenheng ti figur 3 og figur 8,

Området domineres av dyrket mark - dyrket eng og noe åkerbruk for bærdyrking, Oppe ved
Rv80 ligger et verksted, Rett sør for verkstedet ligger en liten hytte, Rett nedenfor hytta - i
selve strandsonen - står et lite skur,

Adkomsten til influensområdet skjer enklest via anleggsvegen ned ti eksisterende fyllng vest i
området.
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Figur S. fiiflueiisomdídet. Hytte og (/yrket vad (l/enstre), Verksted og iìkermark (høyre).

Influensområdet er avgrenset fra resten av området Klungsetvika ved bekken / ravinen i øst
som er vanskelig å krysse uten at man går opp til Rv80 og krysser der,

I barmarksesongen vil adgangen til influensområdet for alminnelig ferdsel i
friluftslivssammenheng være begrenset ut fra;

1, manglende ferdselsrett på dyrket mark i barmarksesongen (30, april til 14, oktober),
Friluftslovens § 3,

2, praktiske hindringer; vanskelige parkeringsforhold, vanskelig ferdsel langs Rv80 for gående

/ syklende, ravine / bekk i øst.

4.2 PLAN STATUS FOR OMRÅDET

i kommuneplan for Fauske kommune - Arealdelen ligger influensområdet i hovedsak innen et
LNF-A - område, Området utenfor strandsonen ligger i et NVS-område, Disse plankategoriene
innebærer;

. LNF-A: Landbruks-natur-og friluftsområde hvor spredt bygging ikke er tilatt,

. NVS-område: Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, Naturområde i
sjø og vassdrag,
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Figur 6. LItsnitt av Kommunedelplan, Fauske sentrum, del "

4.2.1 Fauske kommunes vurdering.

Det ligger i kommuneplanens arealdel ingen bindinger i forhold til friluftsliv i det aktuelle
området.

Fauske kommune fokuserer Folkehelsebegrepet meget sterkt i sin kommuneplan, og ønsker å
gjøre Fauske til en ledende folkehelsekommune i landet. Kommunen er derfor opptatt av at
befolkningen skal delta i aktiviteter innen idrett, friluftsliv og daglig mosjon til/fra skole og jobb,

Tiltaket / bygging av balansefyllingen er en forutsetning for at det skal anlegges en
gang/sykkelsti i området. Anlegg aven gang/sykkelsti langs Rv80 vurderes som meget positivt
ut fra

. Et sikkerhetsperspektiv, og et

. Folkehelseperspektiv,

Fauske kommune ønsker at denne gang/sykkelveien skal føres helt fram til Røvik slik at det blir
en sammenheng med gammelveien om Venset.

Området omkring Erikstad Skole og Fauske Fritidssenter er mye brukt som friluftsområde, Det
er etablert en godt opparbeidet tursti fra Fauske Fritidssenter, forbi idrettsplassen og Erikstad
Skole og videre sørover, Området er lett tilgjengelig for mange brukergrupper,

Rett sør for utløpet av Leirelva er det bygget et fugletårn for fuglekikking, Området omkring
Erikstad skole og nordover mot utløpet av Leirelva er derved et godt tilrettelagt og mye brukt
friluftsområde for brede brukergrupper og fuglekikking,

Selve influensområdet er sjeldent I ikke i bruk som friluftsområde,
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4.3 STATUS 1 FORHOLD TIL FR1LUFTUVSKARTLEGG1NGEN. SALTEN FR1LUFTRÂD.

Salten Friluftsråd ble opprettet som et prøveprosjekt i 1992, Ved årsskiftet 97/98 ble rådet et

permanent underutvalg av Salten Regionråd, Friluftsrådet har pr, i dag 2 fast ansatte, Salten

Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund sammen med 16 andre interkommunale

Friluftsråd,

Formålet med Salten Friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets betydning, arbeide for

bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet samt å sikre og utvikle regionens

friluftsmuligheter, Satsingsområdene er informasjon og stimuleringstiltak, Salten Friluftsråd

driver et nettbasert friluftskart, gir ut regionale papirkart og bidrar til utgivelse av lokale turbøker.

Friluftsrådet arbeider spesielt med tiltak rettet mot kystfriluftsliv og for mer og bedre uteaktivitet i

skoler, skolefritidsordning (SFO) og barnehager,

4.3.1 Filuftkartleggngen. Vurdering av Klungsetvkas verdi for filuftlivet.

Følgende kartutsnitt gir en oversikt over vurderte friluftsområder i Friluftskartleggingen - Salten
Friluftsråd:

,~",... .'-r " "'"...

i Jf¡f" 'rdi~'
, l'r. Jo.. Y~IZf'L,.._..~.~_~~

..

- ""~'..;

Figur 7, Utsnitt av Fri/ufiskartleggingen. Salten Fri/ulis"äd

Følgende vurdering er gjort av Salten Friluftsråd av området Klungsetvika i
Friluftskartleggingen, Salten Friluftsråd, Markert med fiolett farge innerst i Klungsetvika - figur
7,
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Område: 116 Stranda - Lund - Klungsetleira NTnærturterreng
i 2 3 4 5

Unik Hvor stor er da~cns bmksfrckvcns x

R('gionale/nasjonak' Bnikes områdct av pcrsoner som ikkc Cl' x

brukere lokale
O pp le velseskvalitete r Har områdct spesicIlc natur- ellcr x

kulturhistoriske opplcvelseskvaliteter

Har områdct et sncsic1t landskan
S)'mbolV(rdi Har området spcsicll symbolverdi x

Funksjon Har området cn spesicll funksjon, (atkomst, x
korridor, parkeringsplass eller ligncnde)

Egnethet Er området spesielt god egnet til en eller x

flere aktiviteter som det ikkc finncs like
~ode alternativc områder til

Tih-ettelegging Er området tilrettelagt for spesicIlc x

aktivitctcr eller gnllJler
Kunnskapsvei'dier Er onu'ådct cgnet for undervisning cller har x

oimådet spesielle natiir- ellcr
kiiiturvitcnskapclige kvalitctcr

Inngrep Er oimådet lItbvgd/har det mye inngren? x

lltstrekning Er områdct stort nok til a utøve ønska
aktiviteter

Potensiell bnik Har området potcnsialut over dagens bmk x
Ti 19je ngelighet Er tilgjengeligheten god eller kan den bli x

god
Verdi A +

Beskrivelse
Natur:

Kultui':

Friluftsliv: Klungsetleira er et svært viktig friluftsområde for Fauskes betolkning,

Opplevclseskvaliiciene Cl' rikt fugleliv, tursti, spcsielt landskap. Områdct er svæl1 godt egnet for korte
turer i nærområdet, fugletilting og til bruk i undervisning. Der er laget en meget vellykkct tLl'sti som
benyttes mye. Området el' relativt inngreps fritt og har et stort potcnsial med sin gode tilgjengelighct
fra Fauske sentl'm. OIlUådet vurdercs som svært viktig da det bl'kes svært ofte og er lett tilgjengelig
Ol! er en vikti!! lokalitct for ful!letitling,

Øvrige konuiientarei' verdisetting:
S)'mbolverdi: Funksjon: Egnethet: Tih'ettelegging: Kunnskapsverdier: Potensiell bruk:
Tilgjengelighet:
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4.3.2 lnfluensområdets verdi for mluftlivet

i følgende kartutsnitt (figur 8) har vi zoomet inn influensområdet i Friluftskartleggingen, Salten
Friluftsråd, Det fiolette området nederst til høyre i figuren er område 116 i kap 4,3,1. Vi har i
dette området angitt influensområdet.

"',":;..

-.;

'. 7;~f:/:;:~.'-:,~-4-~"'#-~..,~ - /,. I
.,/ / ,''S4
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Figur 8. Utsnitt av FrilufÎskartleggingen Salten Frilufisråd. Influensområdet er angitt på figuren

i Håndbok 25-2004 er det i kapittel 4,2,5. gjengitt et verdivurderingsskjema for friluftsområder.
Vi vil med utgangspunkt i dette skjemaet vurdere influensområdet for balansefyllingen i
Klungsetvika i forhold til friluftsliv, .

Dette skjemaet er det samme som er brukt i verdivurderingen av Klungsetvika (gjengitt i kap
4,3,1, foran), Vi har i tilegg føyd til en kommentar,
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,,' 1 2 3 4 5 Kommentar
"" '"~ t"~ .,-

',,' .'!

Bruk Hvr stor er daaens bruksfrekvens X

Regionale I Brukes området av personer som
X Brukers av ornitologer I fuglekikkere

nasionale brukere ikke er lokale?

Opplevelses-
Har området spesielle natur- eller

Opplevelseskvalitetene er alt vesentlg knyttet
kulturhistoriske X

kvaliteter
opplevelseskvliteter?

ti det rike fuglelivet i området

Symbolverdi
Har området en spesiell

X Symbolverdi i forhold til rikt fugleliv,
svmbolverdi?
Har området en spesiell funksjon

Vanskelig adkomst pga RvO, Vanskelige
Funksjon (atkomst, korridor, parkeringsplass X

e.l.? parkeringsforhold.

Er området spesielt godt egnet ti
Området Leirelva - Erikstad skole like i

Egnethet
en eller flere aktiviteter som det

X nærheten har en meget god egnethet som
ikke finnes like gode alternative
områder til?

dekker funksjonene i influensområdet.

Tilrettelegging
Er området tilrettelagt for spesielle

X Ingen tirettelegging
arupper eller aktiviteter?
Er området egnet for undervsning Området Leirelva - Erikstad skole like i

Kunnskapsverdier eller har området spesielle natur- X nærheten har en meget god egnethet som

eller kulturvitenskaoelioe kvliteter. dekker funksionene i influensområdet.

Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Området er preget av dyrket mark, noe
bebvaaelse oa nærhet ti RvO,

Utstrekning
Er området stort nok til å utøv

X Aktiviteter er alt vesentlig knyttet til fugletitting.
ønskede aktiviteter?

Er tilgjengeligheten god eller kan
lilgjengeligheten i dag er dårlig. Bedring av

Tilgjengelighet
den bli god?

X tilgjengelighet krever omfattende inngrep i
området.

Verdi: C

4.4 VURDER1Nâ AV OMRÂDETS KVALlTET FOR FR1LUFTSLlVET.

Vi vil i denne vurderingen legge til grunn kriteriene fra Håndbok 140 (kap 2,1, i denne rapporten)

4.4.1 Klungsetvka som helhet

Fra Fauske fritidssenter og Erikstad skole og videre sørover er det anlagt en meget god tursti.
Dette er mye brukt av befolkningen på Erikstad og i Fauske for øvrig, Det ligger en fotballbane
mellom Fauske Fritidssenter og skolen, og denne banen er mye brukt. Erikstad skole ligger like
ved Klungsetvíka, og den umiddelbare nærheten til denne rike biotopen er derved velegnet til
undervisningsformål,

i tilknytning til Fauske Fritidssenter og Erikstad skole er det lett adkomst og gode
parkeringsmuligheter, Adkomsten fra bebyggelsen på Erikstad og på Fauske for øvrig er enkel
og sikker i forhold til øvrig trafikk,

Nord for Fauske Fritidssenter - på sørsiden av utløpet av Leirelva, er det bygget et meget godt
fugletårn med adkomst fra Rv,80 og langs stranda, Parkeringsmulighetene langs Rv, 80 er
begrenset. Det er under bygging en gang- og sykkelveg langs Rv, 80 noe som gjør adgangen
til fugletårnet enklere og sikrere, Fugletårnet er meget velegnet for fuglekikking og
observasjoner i området. Observasjoner av fugl fra bakkenivå er vanskeligere på grunn av at
området er meget flatt.
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F~!lur 9. KluTlgsetvika. Like ved Fauske Fritidssenter AS Sett mot nord. /nlluensomrädet i bakgT'nTle11

Figur io, KluTlgsetvika. Like ved f:1lske Fritidssenter AS Sett mot nord.

----l.,".

"

Figur Il, Opparbeidet tursti ved trikstad skole. Sett mot Søl',
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Verdivurdering av Klungsetvika i forhold til kriteriene i Håndbok 140:

,"ll,h'áàøt~L~ail~W: *
" ~.,i!.~

:D¡Jriiiivêrrfi,,~ Mid.dålslVj.tc;t :stdflfØl.'aj~
Vanlige boligfelt og

X
boligområder

Øvrige bebygde områder X

Offentlige / felles møtesteder
og andre uteområder i byer

X
og tettsteder (plasser,
parker, løkker mv)

Veg- og stinett for gående
X

og syklende

Identitetsskapende områder
X

/ elementer

Fri luftsområder X

Som helhet gis Klungsetvika høy verdi for friluftslivet.

Liten Middels Stor
I I À

4.4..2 lnfluensområdet

Influensområdet er i dag lite brukt til friluftsliv, Adkomsten er vanskelig, Det er vanskelige
parkeringsforhold og manglende gang- og sykkelvei. Det er begrenset ferdselsrett i området i
barmarksesongen (30, april- 14, oktober) ut fra bestemmelsene i friluftslovens §3 om ferdsel
og kryssing av innmark I dyrket mark,

Ute i selve Klungsetvika er bunnforholdene preget av bløt leire med en 10-30 cm tykk tangvoll
langs land, Fra sjøen er det en 3-5 meter høy skråning som er dels bevokst med tett skog,
Mellom skråningen og innenforliggende dyrket mark er det en 5-10 m bred kantskog (bjørk,
selje, gråor og rogn),

Influensområdet har med dagens bruk liten / ingen verdi for friluftslivet generelt, med unntak av
høy verdi for fuglekikking, Influensområdet er vanskelig tilgjengelig (omgitt av dyrket mark), og
er preget av bløt leirbunn / dype tangvoller, bratte skråninger og kratt noe som gjør det lite
egnet for vanlig friluftsliv, Sjøen utenfor er svært langgrunn, noe som gjør området uegnet for
fritidsfiske fra land, utsetting av båt og bading, Området er uegnet for vinteraktiviteter (skigåing,
aking mv), og alternative, attraktive og tilrettelagte områder finnes like i nærheten,

På grunn av det anaerobe naturmiljøet i Klungsetvika og nedbryting av tangvollene, kan det på
varme dager oppstå avgasser som kan oppfattes som ubehagelig lukt. Deler av
influensområdet er dessverre preget av tilfeldig dumping av fyll masser og skrot, noe som gjør
området mindre attraktivt.
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Figur /2. Bløtbunn (leir), tangvol/ og skråning - like ved eksisterende ¡Yl/ing.

figur /3 Stein¡Yllil1g og skur, Like ved hytta, Jf; lìg 5.

Figur /4. Blotbunf1 kaniskog og skråning. øst i /nlluensområdet.
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Figur is. Skrot

Verdivurdering av influensområdet i forhold til kriteriene i Håndbok 140:

Influensområdef !l L liteií "erdl ìlÎlddels verd Stor'Nerdr,,;

Vanlige boligfelt og
X

boligområder

Øvrige bebygde områder X

Offentlige / felles møtesteder
og andre uteområder i byer

X
og tettsteder (plasser,
parker, løkker mv)

Veg- og sti nett for gående
X

og syklende

i dentitetsskapende områder
X

/ elementer

Fri luftsområder X

Området er gitt høy score i forhold til (ddentitetsskapene områder / elementer)) , Dette på grunn
av områdets høye verdi som spesiell biotop for fuglelivet. Ut fra dette gis influensområdet liten
verdi for friluftslivet.

Liten Middels StorI i
A.
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4.5 OPPSUMMERING

Klungsetvika har utvilsomt stor verdi for friluftslivet. Disse verdiene er i hovedsak knyttet til
selve strandsonen på strekningen Leirelva og sørover til Fauske Fritidssenter og Erikstad skole,
og bløtbunnsområdene ute i sjøen, Disse bløtbunnsområdene er viktige som rasteområde for
fugl på trekk vår og høst, og gjør området i friluftssammenheng viktig som nærturområde og
som referanseområde for fuglekikking og undervisning.

Influensområdet er et kartlagt friluftsområde og viktig for fuglekikking og aktiviteter knyttet til
fuglekikking, For andre typer friluftsliv er influensområdet i dagens situasjon dårlig I ikke egnet
på grunn av selve områdets kvalitet, beliggenhet og tilgjengelighet.

h:\balansefylling_klungset\reguleringsplan\rapporter\2012-05-29 rapport balansefylling klungset friluftsliv.docx 2012-04-161 Side 27 av 32



Norconsult .:. Oppdragsm.., 5122082

Dokument nf.:

Balansefylling Klungset I Konsekvensutredning friluftsliv Revisjon:

5 Omfang- og konsekvensvurdering

5.1 ANLEGGSFASE

5.1.1 Klungsetvka - Friluftliv

Anleggsfasen innebærer tilførsel av steinmasser med lastebil, og bruk av gravemaskin for
arrondering av massene, Anleggsfasen vil innebære maskinstøy og muligens slamdannelser i
og like ved influensområdet. Maskinstøyen vii neppe være sterkere enn hva man må regne
med like ved en riksveg og ved et tettbygd område,

Utenom influensområdet vurderes konsekvensene for friluftslivet å være ubetydelige,

5.1.2 lnfluensområdet - Friluftliv

Som vist i kap 4.4,2. har influensområdet en begrenset verdi for friluftslivet med unntak av
fuglekikking, Anleggsfasen vil innebære at sky fuglearter trekker ut av området.

Innen influensområdet vurderes konsekvensene for friluftslivet å være liten negativ,

5.1.3 Oppsummering Anleggsfase

Tabell 3, Konsekvenser får friluftslivet i anleggsfàse17

Klungsetvika Ubetydelig (O)

Influensområdet Liten negativ (-)

Samlet konsekvens i anleggsfase Liten negativ konsekvens (-)

Stort
negativt

Middels
negativt

..
~i:

Lite - Lite

negativt positivt

I Â. i I

Middels
positivt

Stort
positivt

f-
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5.2 DR1FTFASE

5.2.1 Klungsetvka - Friluftliv

Realisering av balansefyllingen i Klungsetvika innebærer at det blir bygget gang- og sykkelveg
langs Rv, 80 langs hele området. Dette vil lette adkomsten til fugletårnet og til den nordligste
delen av Klungsetvika (influensområdet),

Ut over dette vurderes driftsfasen av dette tiltaket å ha ubetydelig konsekvens for friluftslivet i
området.

5.2.2 InRuensområdet - Friluftliv

Realisering av gang- og sykkelvegen vil være positivt for friluftslivet i influensområdet.

Realisering av balansefyllngen i seg selv kan lette adkomsten til området og gjøre det lettere å
bevege seg inne i området utenom dyrket mark i barmarksesongen,

5.2.3 Oppsummering driftfase

Tabel14. Konsekvenser for fiilufislivet i drifìsfàsen,

Klungsetvika Ubetydelig (O)

Influensområdet Liten positiv (+)

Samlet konsekvens i driftsfase Liten positiv konsekvens (+)

Stort
negativt

Middels
negativt

-l
QJ..
c:

Lite - Lite

negativt positivtI f l-
A

Middels
positivt

Stort
positivt
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5.3 KONSEKVNSVURDER1NG. OMFANGSVURDERlNG.

Vi vurderer her omfanget av tiltaket i influensområdet i driftsfasen,

Vi legger her til grunn Håndbok 140 og skjema for omfangsvurdering (kap 6.4.4.):

Konsekvensvurdering -
Stort Middels Lite I Middels Stort
positivt positivt intet negativt negativt,

omfang.
omfana omfana omfana omfana omfana

Bruksmuligheter X

Barriere for ferdsel og 
X

opplevelse

Attraktivitet X

Identitetsskapende
X

betydning

Bruksmulighetene for friluftslivet vurderes å øke på grunn av økt framkommelighet langs
strandsonen, og økt framkommelighet utenom dyrket mark,

Tiltaket innebærer bygging aven gang- og sykkelveg langs Rv, 80, og dette vil fjerne en
vesentlig barriere for ferdsel og opplevelse i området.

Økt bruksmulighet og økt tilgjengelighet vurderes å øke områdets attraktivitet.

For områdets identitetsskapende betydning vurderes tiltaket å ha lite positivt omfang,

5.3.1 Konklusjon.

Ut fra dette vurderes den samlede konsekvens av dette tiltaket - balansefyllingen ved
Klungsetvika - som liten positiv for friluftslivet.

Stort
negativt

Middels
negativt

"-
(I~
c:

Lite - Ute
negativt positivt

I lA i

Middels
positivt

Stort
positivt
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6 Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak i forhold til bygging av balansefyllingen i Klungsetfjæra kan forslagsvis være;

1, Bygging av balansefyllingen må sees i sammenheng med bygging av gang- og sykkelvegen
langs Rv,80 som vil være et meget positivt tiltak for friluftslivet i området.

2, Anleggsfasen bør - om mulig - legges utenom vår- og høsttrekket for fugL. J.fr, kap 5,1,

3, Kantskogen mellom dyrket mark og strandsonen i influensområdet er viktig som et
skjermende og trivselsskapende element i forhold til friluftslivet. Mest mulig av denne
kantskogen bør bevares da den også bidrar positivt til fuglelivet i området og som
stabiliserende i forhold til raskanten ned mot strandsonen,

4, Dagens adkomst til området via anleggsvegen vest i influensområdet bør oppgraderes for å
øke adgangen til området. Dette bør skje i samråd med grunneier,

5, Toppdekket på balansefyllingen bør planeres og tilsås slik at framkommeligheten bedres,

6, Det bør etableres en kryssingsmulighet av bekkeravinen øst i influensområdet for å lette
adgangen mot strandområdet mellom influensområdet og sørover mot utløpet av Leirelva,

7, Det bør legges til rette for rasteplass (er) på balansefyllingen,

6.1 KONKLUSJON. KONSEKVNS AV TILTAKET ETIR AVBØTENDE TILTAK.

Uten avbøtende tiltak vurderes den samlede konsekvens av dette tiltaket - balansefyllingen ved
Klungsetvika - som liten positiv for friluftslivet.

Dersom avbøtende tiltak gjennomføres, vurderes den samlede konsekvens av dette tiltaket-
balansefyllngen ved Klungsetvika - som middels positiv for friluftslivet.

Stort
negativt

Middels
negativt

..
aJ..i:

Lite - lite

negativt positivtI I I Middels
positivt

Stort
positivt

!
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Arkiv sakID.: 09/726 . I Saksbehandler: Jan Erik Johansen

Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

II Sak nr.: 097/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.10.2012

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3

Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste.

Sammendrag:

1. gangs behandling

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Solbak gård. Utarbeidelse av
planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samåd med kommunen.

PIanområdet er på ca. 20,0 daa og omfatter gnr.56 bnr.3 samt del av gnr. 121 bnr. 1 (Fv. 530).
Området ligger i Valnesfjord ca. 12 km nordvest for Fauske sentrum. Hensikten med planen er å
legge til rette for bygging av 5 nye boliger med tilhørende lekeareal,. atkomst samt gang~ og
sykkelveg.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
l. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.

2. Saniferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Annen veggrunn
- tekniske anlegg.

Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes,
vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplar Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av
kommunestyret 30.07.1987. Deler av disse vil bli erstattet av foreliggende planforslag. For øvrig
er planförslaget i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2011.

Det foreligger ingen kjente registreringer av biölogisk mangfold i pIanområdet og en sjekk-mot
DNs natubase bekrefter dette. I kommunens friluftskartlegging er det i forbindelse med
skoleområdet like vest for pIanområdet avsatt et område klassifisert som A - Svært viktig
friluftsområde. Nærheten til skoleområdet gir mange fine muligheter for barn og unge.
--------------- ------------------------------------------ ------ --- ------------------------- ---- - -- -------- ---------- - - - --- -

Ny plar medfører endring av formål campingplass til bolig samt en liten stripe med avsatt
landbruksareal langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Landbrusarealet i gjeldende plan ligger
innenfor byggegrensen til fylkesveien og der tilates det ikke bygging. I planen tilates det inntil
5 nye boligtomter og nærhet til skole / barehage samt avsatt areal til lek gjør disse tomtene
spesielt attraktive for barnefamiler. Dette vurderes som positivt for Strømsnes som samfu.
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Etter pålegg fra Fauske kommune er dagens innjøring til skolen gjort om til gang- og sykkelveg
med begrenset mulighet for Iq øring jf. bestemmelser. Dette vuderes som positivt med tane på
trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst til området fra ny
avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafkksikkerhet i form av bedre sikt.

På bakgru av ovennevnte har kommunen vudert tiltaket opp mot Forskrift om
konsekvensutredninger. Endring av byggeformål medfører ingen vesentlige virkninger for miljø
og samfu. Kommunen konkluderer med at det ikke kreves konsekvensutredning.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmanen tar vurderingen
til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forholdIendelser, verken naturlige
eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgru i
oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i
Planbeskrivelsen. Rådmanen tar kommentarer/vuderinger fra SKD til etterretning og har ikke
ytterligere kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
representantene for miljø/friluft og VV A.

Uttalelse fra baras representant: Ber om at det i det videre arbeidet med områdereguleringfor
Solbakk gård legges vekt på de innspil som er kommet fra Valnesfjord barnehage i forhold til ny
atkomstvei til Valnesfjord skole. Det er viktig at man i arbeidet med å styrke sikkerhetenfor
skolebarna ikke gjør forholdene rundt barnehagen mindre trafikksikre enn tidligere.
For øvrig ser det ut til at hensynet til barn og unge er godt ivaretatt.

Rådmannen viser til at vegene i dette området er skoleveg for mange bar og unge. Vurdering av
trafikksikkerhet har vært viktig i denne plansaken. Som det fremgår av planforslaget foreslås
innjøring til skolen (GS3) omgjort til gang- og sykkelveg.

Hovedatkomst (bilveg/parkering) til skolen vil da være i vest i henhold til gjeldende
reguleringsplan for Løkåsen Valnesfjord, jfr. pkt. 1.5 i planbeskri velsen. I denne ligger et godt
potensiale for trafikksikker veg og bygging av flere parkeringsplasser.

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. Tilgjengelighet for alle er
iVaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-1 L legges forslag til
områderegulering-for-Solbak-gård, 56/1.ut-til.offentligettersyn.

.'-
Even Ediassen
rådman
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgiver
Solbakk gård, Løkås, 8215 Valnesfjord. Kontaktperson: Odd Tore Solbakk, mob. 90 02 69 46 og
e-post: verasol 1 (fonline.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
56 3 Odd Tore Solbakk Løkås 8215 Valnesfj ord

121 1 Nordland fylkeskommune Prinsens gate 100 8048 Bodø

121 1 Statens Vegvesen Dreyfushammam 31 8002 Bodø

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 2480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende lekeareal, atkomst
samt gang- og sykkelveg.

L.S Gjeldende planverk
Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes,
vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av
kommunestyret 30.07.1987.
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Løkåsen Valnesfjord, Formål som endres er campingplass til boliger
og kjøreveg til gang- og sykkelveg.
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Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes, Formål landbruk er tidligere erstattet av formål
campingplass (plan fra L 987) og en liten del av formål boliger gjøres om til felles atkomst.

Nordpil

1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig, herav tilatt med bygging av inntil 5
nye boliger. Nærhet til skole og barnehage samt avsatt areal til lek gjør disse tomtene spesielt
attraktive for barnefamilier. Dette vurderes som positivt for Strømsnes som samfunn.

Etter pålegg fra Fauske kommune er dagens innkjøring til skolen gjort om til gang- og sykkelveg
med begrenset mulighet for kjøring jf. bestemmelser. Dette vurderes som positivt med tanke på
trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst til området fra ny
avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafikksikkerhet i form av bedre sikt.

2.0 Registreringer
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området var tidligere benyttet til camping, men det er mange år siden driften av denne opphørte.
Det er 3 eneboliger innenfor området pr i dag, derav to er utleieboliger.

2.3 Skole/barnehage/forretninger

Nærmeste skole er Valnesfjord sentralskole og Valnesfjord barnehage (kommunal) på Løkås,
som ligger ca 100 m vest for området. Like vest for skoleområdet finnes en fotballbane. I området
finnes også en privat barnehage, Stemland Gårdsbarnehage. Det ca 550 m til nærmeste matbutikk
og det er ca 10 min i bil til Fauske med kjøpesenter samt flere butikker for klær, elektronikk,
Jernvare m.m.

2.4 Infrastruktur
Lengst øst i planområdet går Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Med omlegging av riksvegen er trafikken
gjennom området betraktelig redusert. Fartsgrensen på Fv. 530 langs området er 60 kmlt Ny plan
følger i hovedsak eksisterende system for gang- og kjøreveg.

2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det er forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen i planområdet består i hovedsak av ca 20 cm med jordlag, noe fjell lengst nordøst i
området samt ellers består området i hovedsak av tørr og fastlkompakt leire.

2.7 Klimatiske forhold

Strømsnes er forholdsvis lite vindeksponert og har fine solforhold. Området har varierende
mengder med snø, men ansees ikke å være av slik mengde at det er i konflikt med tiltaket.

2.8 Støy
Fv. 530 går gjennom området og noe trafikkstøy kan forekomme. Trafikkstøyen i området er
betraktelig redusert etter omlegging av RV.80 og det ansees ikke som nødvendig med egne
støyberegninger.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Solbakk gård - 56/3 og planid er 1841-20 L 0004. Planforslaget består av:

. plankart av 06.04.2011, målestokk 1:1000 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 28.09.2011

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, lekeplass, gangvei/fortau samt
kjørevei. Maksimal mønehøyde er satt til 9,0 m og utnyttelsesgrad er vist som bebygd areal (%-
BY A) som inkluderer parkering. Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og
kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg, gang- og kjøreatkomst m.m.
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3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn tiL.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet da det legges opp til sammenhengende gangvegsystem i
området. Universell utforming har ligget til grunn for utforming av bygg og tilhørende områder.
Det er små høydeforskjeller i området.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behover tatt hensyn til i
planleggingen ved lekeareaL. Trafikksikkerhet har vært viktig i prosessen da dette er skolevei for
flere barn og dagens innkjøring til skolen gjøres om til gang- og sykkelveg. Hovedatkomst til
skolen skal da ifølge kommunen være atkomst i vest i henhold til gjeldende reguleringsplan for
området, Løkåsen Valnesfjord, se pkt. 1.5.

3.5 Trafikkforhold
Trafikkforholdene langs Fv. 530 (tidligere Rv. SO)er betraktelig forbedret pga omlegging / ny
trasé for Rv.SO. Eksisterende avkjørsel fra Fv. 530 endres ikke, men denne atkomsten gjøres om
fra kjøreveg til gang- og sykkelveg med begrenset adgang til kjøring. Området får også atkomst
fra ny avkjørsel fra Fv. 530 og med tanke på brøyting av området legges det opp til mulighet for
gj ennomkjøring.

3.6 Avfallshåndtering

Når det gjelder avfallhåndtering skal dette følge kommunens vedtekter og endelig løsning vil bli
vurdert i samråd med Iris.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 21.03.2009 og melding om planlegging
1S.03.2009 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 14.04.2009
Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § S i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.

4.3.2 Jernbaneverket, 15.04.2009

Ingen merknader.
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4.3.3 Fylkesmannen i Nordland, 22.04.2009
Landbruksfaglig uttalelse: Ingen overordnet planavklaring. Forutsetter hensyn jordvern.

Vår kommentar: Det forelå to vedtatte analoge planer som berører området. Disser er i
ettertid er skannet og georeferert. Det gjør det er i hovedsak formål campingplass som
gjøres om til boligformåL. Kommunen har i planprosess for kommuneplanens arealdel sett
positivt på dette og det antas at hensyn til jordvern er vurdert i denne prosessen.

4.3.4 Statens vegvesen, 24.04.2009

Forutsatt eksisterende atkomst benyttet, ellers ingen merknader.

4.3.5 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 27.04.2009

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.

4.3.6 Fylkesmannen i Nordland (FM), 05.05.2009
Beredskapsfaglig innspil: Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i prosessen og
synliggjøres i plandokumentene spesielt med hensyn på Rv. 80.

Vår kommentar: FM sjekkliste er vedlagt og problemstiling Rv~ 80 ivaretas i
plandokumentene.

4.3.7 Nordland fylkeskommune (Nfk.), 11.05.2009
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, estetikk og krav til
medvirkning. Kulturminnefaglig vurdering: Ingen kjente verneverdige kulturminner.

Direkte berørte parter og naboer

, Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.05.2009 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A3, M 1:1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, Ml: 1000
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Solbakk gård - 56/3

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si~n.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.03.2009 R.H.B.

1 .gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841 -20 1 0004

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 28.09.201 1 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune
og Solbakk Gård

Revidert:
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass. _

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktu: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Anen
veggru - tekniske anlegg.

§2

Plan erstatter deler av "Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Il, Rv.80-Strømsnes" vedtatt
av kommuriestyret 16.02.1981 og stadfestet av Fylkesmanen i Nordland 03.06.1981 og deler
av "Reguleringsplan for Løkåsen, Valnesfjord" vedtatt av kommunestyret den 30.07.1987.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materìalvalg, form, farge og vindusinndeling
haronerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å ungå større
skjærìnger, fyllinger, murer 0.1. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

3.1 Bebyggelse og anlegg, Bl-B8.

a) Eksisterende bygninger på Bl og B5-B6 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses bestemmelsene og eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde er 9,0 m og
gesimshøyde 7,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan
ha en grnnflate på inntil 50 m2 og maksimal mønehøyde er 5,0 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje
kan erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal,
inkludert.pa.k~ril!~sareal.

3.2 Lekeplass, LEKl.

a) LEK 1 er felles lekeområde for boliger på Bl - B8 og kan opparbeides med sandkasse,
huskestativ 0.1. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.
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§ 4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, FAL

a) FAl er felles kjøreatkomst til boliger på gn. 56 bnr. 3.

4.2 Gang- og sykkeveg, GS1-GS3.

a) GS l-GS2 er eksisterende gang- og sykkelveg og kan opprettholdes og vedlikeholdes
som før.

b) Avkjørsel fra Fv. 530 omgjøres til gang- og sykkelveg, aS3. Det tilates ikke
motorkjøretøy med untak av atkomst til 56 og bnr. 3, 17 og 57 samt vareleveranse til
Valnesfjord oppvekstsenter samt ved brøyting, transport av personer med nedsatt
fusjonsevne og evt. ambulansetransport.

c) Atkomst til Valnesfjord oppvekstsenter skal skje via atkomstveg på vestsiden av
oppvekstsenteret, vist i gjeldende reguleringsplan for Løkåsåsen Valnesfjord av 1981.

4.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrnn som grøfter, skjæringer /
fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg/gang- og
sykkelveg.

§ 5

DIVERSE BESTEMMELSER

5.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Ved hver enkelt byggesøknad skal det medfølge fasadetegninger og situasjonsplan,
som skal vise bebyggelse, eksisterende og planert terrengnivå ut til nabo grense. Planen
skal også vise avkjøring til tomten samt oppstî1ingsplasser for biler.

b) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kultuinner, §

8. Sametinget skal ha særskilt varse1.

5.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot gren og skal tilrettelegges for
egnef tilik í hyggegii somkanaktÍ"lseres vetfforooyt£koiistmfrasjon av áioon-i

inneluften. Nødvendige sikrngstiltak mot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.

3



5.3 Tilgjengelighet

a) Gangveger, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tilgj engelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tilta i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.

5.4 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

5.5 Trafikkstøy

a) Miljøverndepartementets retningslinjer T-l442 om vegtafikkstøy gjelder for boliger
med varig opphold. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent
innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i T - i 442. Eventuelle tiltak mot
vegtrafikkstøy skal være gj ennomført før bygninger tas i bruk. i

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! nenne sjekklista er ikke komplett - men den kan brues som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nytig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (nSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"

(nSB 1997)
. Rundskriv GS-l/O L - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på

beredskapsområdet" (nSB 2001) ,
. Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (Mn 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ C?~!~~~r~,s~~e!i_njJ_f~r ~~!l!8:k_k_Q.å!~ _-_ ~6!~,_,:~u_s_k~ __
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J ord-/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi e Nei

Steinras, steinspran Nei

Is-/snøskred Nei

K'ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flotnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei

Radon Nei Tas hensyn til i planbestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktr etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,-----~-----_..- -- -_._,------------grvan
landbrusareal
oppdrettsanlegg m.m.

~ vudere nødv. tiltak, båndlegging etc.

..NeI

10.10.2011 Side 2 av 4
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Branneksplosjon ved industrianlegg Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei

0Ije-/gassanlegg Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrsjon av

farli avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installasjoner Nei

C1amle fYllplasser Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret
bru av gamle industrtointer

Nei

Militære og sivile skyefelt Nei

Dumeoniråder i sjø Nei

10,10.2011 Side 3 av 4
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området? Nei

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Veer med mye transport av farlig gods Nei

Ulykkesbelastede veger Nei
Stø soner ved infrastrtur Nei

Skolelbamehage Nei
Flyplass Nei
Viktig veirernbane Nei
Jernbanestasjon/ussterminal NeiHavn Nei
Vannverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

BruDemnin Nei

10.10.2011 Side 4 av 4
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: ~ 12/8259

Arkiv sakID.: 12/1453

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 098/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstieme

I Dato: 16.10.2012

48/16 - YNGVAR F. SElVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK NR 128/12

Vedlegg: 1. Søknad om deling fra Yngvar Flønes Seivaag vedlagt kar med avmerkinger
2. Kar med avmerking v/skogbrussjef

3. Administrativt vedtak sak nr 128/12

4. Klage fra Yngvar Flønes Seivaag på vedtak i administrativ sak nr 128/12

Sammendrag:

I administrativ sak nr 128/12 etter jordloven ble det søkt om fradeling av to hytetomter på
eiendommen gnr 48, bnr 4 og 16 ved Hestekker. Søknaden ble avslått med slikt vedtak:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og til at omsøkte fradeling ikke har
samfusinteresse av stor vekt, ikke kan anses forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastnng, lett vil kune medføre drifts,. og miljømessige ulemper av betydning for drift
på eiendommen, virker negativt for kulturlandskapet, at arealet vanskelig vil kunne føres
tilbake til Jordbrusmessig drift og ikke er i samsvar med eksisterende kommuneplan.

Med grunnag i det foranevnte gis det med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tilatelse til
fradeling av to hytetomter som omsøkt og med hjemmel i § 9 samme lov ikke tilatelse
til den nødvendige omdisponering av dyrkbar mark.

Saksopplysninger:

Søkerlklager peker på at hyter på de omsøkte tomtene ikke vil kune ses fra bilvei eller hus i
området. Saksbehandler kan se tomtene fra bilveien ved eiendommen til Ole Evjenth og fra dette
området vil nok hytetomtene også kunne ses fra et par bru. Dette har imidlertid på ingen måte
vært noe avgjørende punt da det ble gitt avslag på søknaden.

Søkerlklager viser også til at fradelingen ikke vil medføre bruk av dyrka mark, noe som er riktig.
I sak 128/12 blir det heller ikke påstått at dyrka mark blir berørt. I saksutredningen vises det til at
skogsmark med middels skogbonitet og dyrkbar mark blir omfattet av de omsøkte tomtene.



Søkerlklager synes også å mene at han blir urettferdig behandlet idet han peker på at det er gitt
tilatelse til oppføring av hyte midt inne på dyrka mark ved Hestekker (angivelig eiendommen
til Einar Hestekker). Det kan imidlertid konstateres at det fra kommunens side verken er gitt
tilatelse til fradeling av hytetomt eller oppføring av hyte på denne eiendommen. Hvis det er
oppført noen slik hyte, kan det vise seg å være ulovlig.

I klagen pekes det på at fradeling av de to hytetomtene ikke vil medføre så mye mer kjøring
gjennom tunet idet han som skal ha den ene hyta allerede bor på eiendommen (stefar).

Hyter på fradelt tomt er jo ofte lett omsettelige. Blir omsøkte tomter fradelt og hyter bygd,
trenger det ikke gå så lang tid før begge hytene er solgt til nye eiere som kan være helt ukjente
for søker.

Søker uttrykker at han ikke kommer til å drive jordbruk på eiendommen så lenge den er i hans
eie. Det må her pekes på at alle som eier landbruseiendom med dyrka mark etter jordloven har
plikt til å holde innarka i drift egenhendig eller ved å leie ut arealet til jordbrusmessig drift
ved andre som har behov for arealet.

Om dyrkamarka ikke er i drift i dag eller i nærmeste fremtid, så vil den kunne bli brut til
jordbruksdrift noe senere, for eksempel i tilknytning til etablering av større landbrusenheter.
Sentrale landbrusmyndigheter er i dag blitt garske opptatt av å skjerme dyrka og dyrkbar mark
med henblikk på den globale situasjonen for matproduksjon og matbehov i fremtiden.

Saksbehandlers vurdering:

Klagen har ikke bragt nye opplysninger inn i saken som er av større betydning for saken. Den
begruelse för vedtaket, som er gitt i forhold til jordlovens § 9 og § 12 og i forhold til
kommuneplanens arealdel, må ikke endres med grulag i opplysningene i klagen. Klagen bør
derfor ikke tas til følge.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke ti følge.

Klagesaken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for behandling.

Fauske, 01.10.2012

Even Ediassen
rådman
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Klage på vedtak om utskilling av to tomter på 48/12

Jeg Yngvar Flønes Seivaag klager ved dette på besluttningen som er tatt

vedrørende utskillng av to tomter på venset på bruks og gårdsnr 48/16. Det
står i Vedtaket at hytetomtene vil vises fra andre hus og fra riksvei. Dette

stemmer ikke. Tomtene ligger slik at de kun vil vises fra sjøveien. Og med tanke

på adkomst så vil Bare Erlend Flønes Seivaag bli den som kommer til 
å bli ekstra

på avkjørselen med tanke på 
at Arne kristian Berg allerede bor på adressen. Og

det det kommer aldri til å bU brukt i jordbruks sammenheng så lenge

eiendommen er i mit eie. Åsså står det at dyrka jord ikke må brukes til annet

en til jordbrukspruduksJon. Dette er ikkedyrkamark. Og ser ikke på dette som

ett problern i framtiden heller, med det at det er mange gårdsbruk i området

som et lagt ned så det vil ikke være noe problem og ordne seg tiUegsareal vist

de som kommer etter meg skulle starte gårdsbruk. Og det er gitt tillatelse til å

sette opp hyte på hestdekker og det midt inne på dyrka mark. Og samt litt

linger inn på venset er det gitt tilatelse til hytetomt innfor strandsonen. Så ser
ikke på disse to hytetomten som noe ulempe for verken kulturlandskapet eller

for videre gårdsdrift på eiendommen.

Mvh \
. ~~ 6U()o.~,
Yngvar Flønes S'vaag

--..
~ Fauske kommune

... . "" )' --r ¿:-, ~7"-;'?,.IIV .J ,..,;, EI, .

11fd¡-/~
Klsetmg

J.lD
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FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

128/12

JouralpostID: 12/7423

Arkiv sakID: 12/1453 Sakbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

Wilhehn Mor enstieme

I Dato: 03.09.2012

48/16 - YNGVAR F. SElVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRAELING AV TO HYTTETOMTER VED VENSET

Saksutredning:
i

Eiendoni:
Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendonisnavn

Fauske 48 4
Fauske 48 16

Adresse
Vrl1set, 8214 Fauske 

K' / /..iøper erverver:
Navn Adresse
Erhmd Flønes SeÎvaae: J)låniill1hveien 12, 8007 Bodø
Arne Kristian Bere: Venset, 8214 Fauske

Saksforhold:
BehygQ(ì!n) N Samsvar iltld godkjent plan G/n) N

Adkomst d\'kaiord G/n) N Ivaretar kultulandskapshensyn (i/n) N

Adkömstgjetiotn tuet G/n) J Avsti.iidtun, meter 200

Flere våningshus Gin) N Adkomst gårdsvei G/n) J
Grenser boHg / hyte GM N Vernskog G/n) J
Grenser dyrka iordCj/n) N

Det søkes om fradeling av to hytetomter hver på 1 dekar i et skogområde som kun er bevokst
med noe lauvkratt og som har middels skogbonitet. Høyden over havet er ca 20 meter.
Tomteområdene er også del av et større område som regnes som lettbru dyrkbar mark.
Avstanden fra eiendommens tun til omsøkte tomter er ca 200 meter. Adkomsten til tomtene vil
være gjennom tuet largs en gårdsvei.

Eiendommen er ikke i drft. Området hvor det søkes om hytetomt brues i dag som beite for
hester. En stor del av eiendommens areal som i dag ikke er opp dyrket til jordbrusareal, er
regnet som lettbru dyrkbar areaL.

Omsøkte tomter ligger i et område som i kommuneplanen er betegnet LNF-A, dvs et område
hvor det kun er tilatt med tiltak som er knytet til stedegen næring.



'\
Hvis omsøkte areal fradeles til hytebygging, vil man måtte regne med at arealet i overskuelig
framtid ikke lenger vil kune nytes til jordbru. '

Det er bror og stefar til søkeren som skal erverve de to tomtene det søkes om.

o 'kt i '1 L db ks' d k Ilversi over area ti an ru eien ommen oe;omsø tevarse er:
Areltype Eiendommens arel AJ'I OlJ8J¡te parseller

da Parsell l, da Parell 2, da Parell 3,da

Fulldvrket lettbrukt iord 73,3

Mindre Ietbi'kt fulIdvrka jord
Fulldyrka tungbn, iord

Sum fuiidyl"~ jonl 73,3

Overate(yrka jord ... ..

Innmksbeite
Sum oveifaltedyrk/innm¡l"ksbeite

Skog, siirs høl! bonjtet
Skog, høg bonitét 34,7

Skog, middels bOnitet 15
.

L L

Skol!, lav bomtet
Sum produktiv skog 49,7 i i
UDfodiiv skog 3

Mvr 72,3

Annen jordaekt fastmk 12,6

GrPnlenat areii/fielI i dalZen 0,3
-:- ...

Ikke klassifsert
Slim uprouktive a~1 88,2

Tomlt areal 211,2 i i .. . .

( ,

Vurderingsprinsippene i naturangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
grunnlag for saksbehandlers vudering. Med grulag i de data som er registrert i Na,turbasen og
Ardatabaren og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradêling ikke å komme i
koiiikt med verdifulle natuer og/eller rødlistearer.

I jordloven, § 9 fremgår det at: "Dyrka jord må iklge brukast tilføremål som iklge tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må iklge disponerast slik at ho iklge vert eigna ti
jordbruksproduksjon i framtida. "

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vudering finner at
jordbrusinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det i følge jordloven, § 9 bL.a. tas
hensyn til:"godlgende planar etter plan- ogbygningslova, drifs- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi." Det skal
også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbrusproduksjon.

c

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbru eller
skogbru uten saItykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnlbnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en

drftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kar gi tilatelse til deling dersom
saifUsinteresser av stor velenaler for elet, ener eleling er fbrsvarligut-frhensyrret-ti-den--------
avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruen med gruag i plan- og bygnigsloven samt
hensynet til kultulandskapet.



Det er ikke samsinteresser av stor vekt som taler for at det gis tilatelse til omsøkte
fradelinger.

Landbruseiendommen som her blir berørt, er arealmessig totat sett ingen stor
landbruseiendom med kun ca 73 dekar jordbrusareal og 50 dekar produktiv skog.
Eiendommen har imidlertid et ganske stort potensiale for nydyrking, idet mesteparen av det
arealet som i dag ikke er dyrket til jordbrusformål er å regne som lettbrut dyrkbar areal. Til
tross for dette trenger landbruseiendommen alle sine lett tilgjengelige produkive og dyrkbare
areal. Det kan slik sett ike anseS som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastnng å
tilate omsøkte fradelinger. De omsøkte tomtene vil ikke bare legge beslag på produkivt
skogsmark med middels skogbonitet og dyrkbar mark, men også skape en ((øy)) med to
hytetomter midt ute i et godt arondert areal med dyrkbar mark og slik lett kue skape drifts-
og miljømessig ulemper av betydnng for drift på eiendommen. Det arealet det her er snak om,
er også lett tilgjengelig og dermed spesielt verdifull for eiendommen idet det ligger nært både
eiendommens tu og offentlig bilvei.

Det at atkomsten til hytetomtene vil være gjennom tunet og på eiendommens gårdsvei vil også
kune medføre klare drfts- og miljømessige ulemper for drft på eiendommen.

Omsøkte hytetomter er slik passert i et ganske åpent lende at saksbehandler anser at
hytebygging her vil medføre en negativ virknng for det eksisterende kultulandskapet på stedet.
Man vil kune se begge hytene ganske tydelig både fra sjøen, fra andre bru i området og fra
offentlig bilvei.

Hvis omsøkte tomter blir fradelt og bebygd med hyter, vil tomtearealene i overskuelig frantid
ikke kune brues tiljordbrusforiåL.

Ser man på det foranevnte og samtidig vet at det berørte området i den eksisterende
konuuneplan.er lagt ut som LNF-A-område (område der det kun er tilatt med tiltak i
tilknytg til stedegen næring) anses det ikke akuelt å tilate omdisponerig av dyrkbar mark
etter § 9 i jordloven og heller ikke fradelinger som omsøkt etter § 12 i same lov.

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og til at omsøkte fradeling ikke har
saiinteresse av stor vekt, ike kan anes forsvarlig med hensyn ti eiendommens

avkastnng, lett vil kue medføre drfts- og miljømessige ulemper av betydning for drft
på eiendommen, virker negativt for kulturlandskapet, at arealet vanskelig vil kune føres
tibake til jordbrusmessig drft og ikke er i samsvar med eksisterende kommuneplan.

Med gruag i det foranevnte gis det med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tilatelse til
fradeling av to hytetomter som omsøkt og med hjemmel i § 9 same lov ike tilatelse

til den nødvendige omdisponering av dyrkbar mark.

Fauske, 03.09.2012

W)/m¡~~
Wilhelm Mo~nstierne
skogbrussjef
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TEGNFORKLARING AREAL TAll (DEKAR)i i

O 50 100 150m

m Fulldyrka jord

0,0
Kartet viser en presentasjon av valgt

l!! Overfatedyrka jord

0,0 type gårdskart for valgt eiendom,

I Målestokk 1 : 5000 ved A4 utskrift II Innmarksbeite o o 00 i tilegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse,
Utskriflsdato: 31,08.2012

I Skog av særs høg bonitet

0,0
Arealstatistikken viser arealer i dekarSkog av høg bonitet 33,4
av de ulike arealklassene for eiendommen,Skog av middels bonitet 15,0

GRUNNEIENDOM 1841-48/16 L "; Skog av lav bonitet 0,0 Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i Uproduktiv skog O O 484 i arealtallene,

Myr 65,3
Apen jorddekt fastmark 8,0
Apen grunnlendt fastmark 03 736 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

skog + 
Bebygd, samf, vann, bre 0,0

Ikke klassifisert O O 00 Markslagsgrenser

Ilandskap Sum: 122,0 122,0
Eiendomsgrenser -.

~ FAUSKE KOMMUNE
SKOGBR KSSJEF

V lIamyran

o



Skog og landskap

i

o 50 100 150m

FAUSKE KOMMUNE
SKOGBRUKSEF

£~~~



¡ Søknad om deling/justering av grunneiendom I Joumalm.: Lfl/I:L
Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. MJd,bokstav h
- jf. pbl kap. XL og Xli og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Plass for kommunes stempel

o utfyltAlle relevante punkter fra 1 -5 ma være ~ Fauske kommune,
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg

JJ-i.J1 Saksbeh. P1?
Qlrt;~.S~~~Søknaden sendes

Fauske kommune
,.

Plan og utvikling Klassenng
~~

Postboks 93 JID ¡;.~
8201 Fauske .\.i,L~ DU 3 ._~ 14S "

.

1 Søknad /rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer):
Gnr; Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

11
\

fl v1l06'J

ve~'T gtilt( 06
Gnr. Bnr.

Adresse Postadresse

Underskrift

ielefonnr. dagtìd

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med bkikkbokstaver)

Adresse Postadresse

Underskrift

Telefonn. dagtid

Gnr. Bnr, Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Adresse Postadresse

Underskrìft

Telefonnr. dagtid

2 Det søkes om:
2aSøknadenf!ielder:
D fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning

L~gg ved gjenpart av

D arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning nabovarsel, kVittering for
at varsel er gitt/sendt og

D fradeling av veggrunn med òppmålingsforretning
kopi av kart som viser

hvilket areai/grense det
søkes om.

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:
Deling i hht phi

.

I ~ Privat forslag
D Kommuneplan D Reguleringsplan D Godkjent tomtedelingsplan§63

Søknad OlD
- jf pbl § 19-1, fra

O reguleringsplan
bestemmelser ì:

D forskrìft D Vedtekt D kommuneplandispensasjon
D plan- og bygningslov

Copyright: Fauske kommune



D Offentlg virksomhet

Parsellen( e)

skal
benyttes ti

~ Fritidshus D Ladbrufiske D Offentlig veg

D Industrilbergverk D Naturvern DAnnet kommunikajonsareal/tekn. anlegg

D Varehandellanforsikring/otell/restaurant

Adkomst
Pbl § 66.1 og

vegloven
§§ 40-43

D Riks-/fylkesveg D Kommunal veg D Privat veg

D Ny avkjørsel fra offentlig veg / Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

D Avlçørselstillatelse er gitt D Søkn, om avkj,tiUatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning D. Offentlig vanverk
pbl § 65

D Privat felles vannverk 'lilknytningstillatelse vedlegges

~ Annet

Avløp
Pbl§ 66. 2

D Offentlig avløpsanlegg
D Privat enkeltanlegg

O Prvat fellesanlegg

- beskriv

D Utslippstilatelse er gitt D Søkn. om utslippstilL vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Journalnummer

virtSl1 laJL. rtal1 ;'

Copyright: Fauske kommune
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouroalpostID:

12/8320 I

Arkiv sakD.: 12/1757 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 099/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.10.2012

SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Vedlegg: - Søknad med karttsnitt fra Helge Moland, Fauske datert 30.08.12
~ Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 19.09.2012

Sanimendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Helge Moland, Fauske, om bru av minigraver til
totntearbeid i forbindelse med bygging av nyt naust v/Kjelvatnet.

Saksopplysninger:
Dispensasjonssøknaden må behandles av Planutvalget. I bestemmelser om arealbrussoner i
kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og vassdrag heter det bL.a.:
(( barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i
noen del av kommunen. Transport av elgslakt, nødvendig transport av ved og nødvendig
transport i forbindelse medfiskekultiveringstiltak i offentlg regi er likevel tilatt etter vilkår gitt
av kommunens planutvalg.
Ved behov for ferdsel på barmark ut overforanstående må det søkes om dispensasjon.))

Det er pr dd ikke søkt byggetilatelse til naustet.

Nausttointa ligger i buka ved Rundvatnet, ca 150 m fra båtutsettet i Naustbukta. Molard ønsker
å kjøre gravemaskinen langs fjæra til tomta. Han fikk avslag fra Statskog om å benyte tuftene
fra et naust som er revet. Statskog ønsker at det nye naustet blir plassert innti nærmeste
tilstøtende naust. På tomta er det en forhøyning som gjør at den må planeres ut, slik at naustet
ikke blir liggende for høyt i terrenget eller at det blir vanskelig å få en båt inn og ut av naustet.

Kjelvatnet var i august nedtappet slik at det var mulig å kjøre maskinen ((under vanstandem).
Om dette er mulig nå avhenger av hvor stort tilsiget til vatnet har vært.

Saken er sendt på høring til Fylkesmanen i Nordlard, til Reindriftsforvaltninga og til Balvatn
Reinbeitedistrikt. Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til saken, de øvrige har ikke
kommet med uttalelse. '

Saksbehandlers vurdering:
Fauske kommune har vært meget restrktiv når det gjelder motorisert ferdsel på barark og har
vært meget tilbakeholden med å innvilge dispensasjoner som vil kunne skape presedens for
liknende saker. Spesielt saker om dispensasjon i et såpass stort hyteområde. Planutvalget
innvilget imidlertid dispensasjon for bru av minigraver for utgraving aven hytetomt i Daja i



I---~- ----..
¡

møte den 13. juni i år. Denne hytetomta ligger like ved veien hvor all inn-/utfartstrafikk fra
hyteområdet, Daja Camping og Sulitjelma Fjellandsby går og hvor det allerede er stor
belastning bl a når det gjelder støy. Avstanden til hyta er liten og det er en allerede etablert sti
dit.

Hvorvidt kommunen skal innvilge øvrige søknader om bru at minigraver til opparbeiding av
tomter i hyteområdet i Sulitjelmafjellet, rnå vuderes nøye. Bl a vil dette skape presedens for
liknende saker og terrengskader, støy og andre ulemper for naturiljø og mennesker i området
vil kunne bli konsekvensen.

Den saken som behandles nå har noen likhetstrekk med ovennevnte sak, men kan ikke sies å
være helt lik. Det har aldri tidligere vært innvilget dispensasjon for å benyte maskin for å grave
nausttomter v/Kjelvatnet.

Rådmanen legger saken fram med følgende innstiling:

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknaden fra Helge
Moland, Fauske, om dispensasjon til å benyte gravemaskin til opparbeiding av
nausttomt.

Ferdsel på barmark er ihht kommunedelplanen forbudt.

Fauske, 27. september 2012

Even Edíassen

Rådmann



Fra: Helge Moland
Sendt: 30.08.2012

Til: Postmottak
Kopi:
Emne: Søknad om disp fra lov om motorisert ferdsel i utmark

Til Fauske kommune

Søker om å få kjøre gravemaskin fra båtutsett i "naustbukta" Kjelvann, langs fjæra tU min nausttomt i
bukta mot Rundvannet.
Dette fo,r utgraving av tomt. Ved rask saksbehandling er det mulig og kjøre under normal vannstand.
NB! Maskinen skal kjøres tilbake og. ~
Ber om rask og positiv behandling av søknaden,

Hilsen
Helge Moland
Solvollveien5A
82U6 FAUSKE
48214204
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Noràlánddã..boazoQoallöhálddahus
.BWiÍSpe-burrìeJ. reererteNQrdlãattesne

.ReindriftforvâltningenNordlãnd

Faltskekontune
Pastboks93 . .. .
8201 FAUSKE

Din euj ./Oeres ref.:
12l7442ILO.fI

JvIl çuj ./V'rref.:
2012/87 1 14827110121SK81445

Dâ1i t on/Da to :
19.09.2()12.

SøJ~....(lo.m (lJspeJlsllsjônfra lov om Jlolol'i$ert ferdseliutfatk- Beige Moland.

Vlsertil lorev av 03.09.12 hvorFau$kekoì'urteber Om ReinçiriftsforvaltrilngElnS
1.tta.lelset:,1 d.î.~pensas j ortssøknaden .

Reinqriftsfòrv¡;;Jtnitlgèn har ingen sGet"skiltemerknader' t.isakên.

Ned hilSen

Iht)-:rilL.Päva 11

Reindriftsagronom

Kopi til:
Balvatnreinbe:itedistrikt y /PerO.lofSilnd0rnfløgve ien17

Ádreassa~Adfes$e .

Sjøgt.78 .
8200 Fauske

1'efejovdnå ~Telefon

75600260

WWwßdûiltlft¡('n



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jo~alpostID:
12/8412 I

Arkiv sakI.: 12/1988 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 100112 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.10.2012
DRIFTSUTVALG 17.10.2012
FORMANNSKAP 22.10.2012
KOMMUESTYRE 08.11.2012

MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG,
FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

Vedlegg: Møteplan L. og 2. halvår 2013
Planleggingskalender for utvalgsmøter 2013

Sammendrag:

Vedlagt følger forslag til møteplan 2013, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi
kj enner tiL.

INNSTILLING:

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013
godkjennes som vist i vedlegg.

Even Ediassen
rådman
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