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FORSLAG TIL DETALJRGULERING PLAN FOR BALANSEFYLLING KLUNGSET

Vedlegg: Detaljreguleringsplan balansefylling K1ungset - Meknadshefte (sept. 2012). Detaljreguleringsplan
balanse fyllng K1ungset - politisk behandling (sept. 2012), Fastsatt p1anptogram Guni 2012),
Konsekvensutredning friluftsliv 29.05.2012, Fagrapport natuiljø 16.04.2012 og Balansefylling

K1ungset - Forslag til detaljreguleringsplan..

Sammeiidrag:

2. gangs behandling.

Statens vegvesen fremmer forslag til detalj reguleringsplan før 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 grorhold i området, og kravene til omtådestabiliet ved nye tilak 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 balansefyllng og Indre
Klungset-elva. Området erkjent for sitt rike fugleliv.

Statens vegvesen har i samarbeid med koniunen vudert balansefyllngen etter §§ 3 og 4 i
Forskrift om konsekvensutredninger, og koniet fram til at tiltaket kan komme i konflkt med
forskriftens § 4 b) som omhandler:

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

andre området som er særlig viktige for biologisk mangfold

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

Som et ledd i varsling av planoppsta 07.01.2012 ble det derfor utarbeidet et forslag til
planprogram som grunnag for planarbeidet.

Planprogram for detaljreguleringsplanen ble fastsatt av Fauske kommune 21.06.2012.
Planprogrammet er lagt til grunn for planorslaget. Tiltakets virkninger på natuiljø og
friluftsliv er konsekvensutredet.



I første omgang er det ønskelig å få bygget gis-vegen Stranda - Røik helt fram til Ytre Klungset

slik at alle boligene på denne strekningen kan nås.
~I

Denne streknngen er planagt 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 nærrere
stabiltetsberegninger.

Saksopplysninger:

Beslutningen om å iitarbeide planen, samt legge den ut til offentlg ettersyn, er gjort av Statens
vegvesen som g~s 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 behandling gjøres av kommunen i planutvalget
og videre ti kommunestyet.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.07 - 03.09.2012. Her kunne
offentlige instanser~ berørte parer og interesserte komme med uttalelser. Flere offentlge
høringsinstanser har innsigelsesrett mot planforslaget.

Det er mottatt uttalelser fra i alt 4 offentlige instanser som er Fylkesmi:en i Nordland,
Nordland fylkeskommune, Kystverket og Jernbaneverket. Ingen innsigelser. Notges vassdrags
og energidirektorat (NVE) har ikke kommet med uttalelse innen høringsfristen vedr. Geoteknisk
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 et tatt
med som vedlegg bak i heftet. Uttlelse fra NVE ettersendes.
Rådmanen vuderer at KU-plikten er oppfylt.

Rådmi:en viser til vedlagt Detalireguleringsplan balansefyllng Klungset - politisk behandling
(sept. 2012) og Merknadshefte fra Statens vegvesen (sept 2012). Rådmanen tar vurderinger
gjort av Statens vegvesen til etterretning og har ingen yterligere kommentarer til disse.

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

Med hjeinel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng Klungset.

PLUT-096/12 VEDTAK- 16.10.2012

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

Det tas inn en ny rekkefølgebesteinelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en
kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne
skal foreligge før tiltaket tilates oppstaret.

Rekkefølgebesteinelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke stares opp
arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllngen er utlagt i sin helhet.

Rådmanens endrede innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjeinel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske koinunestyre det
fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng Klungset.

Det tas inn en ny tekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en
kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfotdeling for oppfølgingen, og denne
skal foreligge før tiltaket tilates oppstaet.

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke stares opp
arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllngen er utlagt i sin helhet.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
Enhetsleder planutvikling ti

videre forføyning
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Statens vegvesen

DETALJREGULERINGSPLAN

Prosjekt: Balansefyllng Klungset

Gang- og sykkelveg rV.80 Stranda - Røvik

Fauske kommune

Planforslag til politisk behandling

Region nord

Dato:Sept 2012
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Forslag ti detaljrer)uleringsplanmed planprogram for balansefyllng Klungset

1 Innledning
Planforslageter utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-

7, og etter avtale ogi 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.

Hensiktenmed planarbeidet er å legge tilrette for en snarlig bygging avbalansefyllng i
strandsonen mellom eksisterende balansef);lling og Indre Klungsetelva. Det er dårlige
grunnforhold i området, og for å oppnå tilstrekkelig stabiltet ved bygging avgang- og

sykkelvegen, blir det nå nødvendig med ei balansefyllng. Reguleringsplanen for gang- og
sykkelvegen ble vedtatt i 2008.

Kommunen har avgjort at detalj reguleringsplanen. skal behandles etter.forskriflom
konsekvensutredning; Planprograinmet. ble . fastsatt. av Fauske kommunestyre 21.06.2012.

I henhold tilplanprogrammet er det utarbeidetto fagrapporter somomhandlertiltakets
konsekvenser:

. Naturmiljø. Etterkrav fra Fylkesmannen i Nordland

. Friluftsliv, Etterkrav fra Nordland fylkeskommune.

I tilegg er det laget en geoteknisk rapport etter utførte grunnundersøke1ser og foretatte

geotekniske vurderinger .

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlg ettersyn tiden 04.07.2012-

22.08.2012 på følgende steder:

. Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske

. Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31,.8002 BODØ

. Internett: ww.vegvesen.no/vegprosjekter/

Offentlg ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt utpå høring

til offentlige instanser.

Innkomne merknader til planforslaget er saksbehandlet av Statens vegvesen og samlet iet
egetmerknadshefte.
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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram for balansefyllng Klungset

Planforslaget består nå av:

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

forslag ti reguleringsbestemmelser og reguleringsplantegning ROO 1 datert

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

21.06.2012.
./ Merknadshefte 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/02g/s-veg Stranda - Klungset. Datert

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

Prosjektgruppa består av følgende personer:

Navn Firma/etat Ansvarsområde

Od.d.-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 végvesen Planprosess

Jan-Erik Johansen Fauske kommune Planmyndighet

Figur.1: Prosjektgruppa
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset
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Figur 2: Reguleringsplanprosessen
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Forslag ti deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefyllng 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 til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av gang- og sykkelvegen
ved Klungset, blir det nå nødvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom
eksisterende balansefylling i vest og og Indre Klungset-elva i øst.

Målsettinger
Legge til rette for bygging av kombinert balansefylling 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. Plan program
Klungsetleira har stor verdi som raste område 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 planprogram for balansefyl/ing Khmgset

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Planområdet ligger i strandområdet i Klungsetvika ved Klungset, ca. 3 km vest for Fauske
sentrum. BalansefYllingen 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 balansefYlling. 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 eksisterende .fllng. Foto: Norconsult AS
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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram Jor balaflseJylling 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, dell, avsatt til LNF-A
(område hvor spredt bygging ikke er tilatt) på land og NVSl (naturområde i sjø og vassdrag)
i sjø.
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Fors/og ti detaljregu/eringsplan med planprogram for balansefyl/ing 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 balansefylling (motfylling). Adkomstvegen til

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

,

\
.l_.

Figur7: Utsnit L fra vedtatt reguleringsplanfor gs-veg langs rvo 80 Stranda - Røvik
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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

Figur 8: Utsnittfra vedtatt reguleringsplan for gs-veg langs rvo 80 Stranda - Røvik

Grunnforhold
Det er dårlige grunnforhold i planområdet.

Naturmiljø
Klungsetvika har stor verdi som raste område 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 fyllingen 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 fritids fiske fra land,
utsetting av båt og bading.

Området er uegnet ti 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 ti deto/jreguleringsplon med planprogram for balansefyllng 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 balansefYlling i strandsonen mellom eksisterende balanse-
fYlling og Indre Klungset-elva. Fyllngen 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 områdestabiliteten. Fyllingen 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 balansefYlling 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 fYllngen.

Figur 5: Balansefyllng/erosjonssikring. Lengde ca. 500 m. Bredde ca. 15 m.
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Typisk snitt
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Figur 6: Tverrprofilbalansejý/lng/erosjonssikring
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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram for balansefyllng Klungset

5 Virkninger av tiltaket.

Planlagt arealbruk
i reguleringsplankartet utgjør de forskjellige 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 Rv80-0l/02 gis-veg Stranda - Klungset. Datert 11.09.2012.
Statens vegvesen, ressursavdelingen nr. 20101094640-022.

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 gjerne er stor, spesielt ned mot strandsonen, og kun i
noen få 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 stabiltetsberegningene viser at områdestabilteten er lav, spesielt for den bratte
skråningen ned mot strandsonen, og det foregår også erosjon i foten av denne skråningen. For
å bedre områdestabiliteten vil det være behov for en balansefylling i strandsonen mellom
gang- og sykkelvegens ca. profi 1200 til ca. profi 1700. Fyllingen 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 fyllng for å beskytte
vannledningen.

Den beregningsmessige stabilteten 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 balansefyllingen er fullført.
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

Forholdet til kravene i kapittel II 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 § 10. 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 tilagt 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 rasteområde med stor artsdiversitet og høyt individantall.

Driftsfasen:
Det er tà 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
tà hekke lokaliteter 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 titak 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-
fyllingen 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.

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
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 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 vesentlge endringer. Det tas sikte på å bevare kantvegetasjonen som finnes oppe på
skrenten mellom dyrka mark og stranda.

Viltinteresser
Ingen vesentlige virkninger.
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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram for balansefylling Klungset

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-prissatte
konsekvenser: verdi, omfang og konsekvens.

I en konsekvensutredning vurderes de samlede konsekvensene av tiltaket på en skala som går
fra stort negativt til stort positvt. 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 balansefylling som planlagt vurderes å ha en liten positiv konsekvens for
friluftslivet.
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6. HMS og 
ytre miljø

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

Ytre miljø i demie sammenhengen er den forurensningsbelastningen som en vil ha
tilknytningtí1anleggsdrift og fremtidig 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 benyte produkter som gjennom bruk eller avhenting medfører minst mulig
miljøbelastning, og unngå bruk avmiljøskadelige stoffer.

Det er utført en foreløpig gjennomgang av usikkerhet og risiko, og beskrevet nødvendige
tiltak som må gjennomføres i byggeplanfasen for å redusere risiko og konsekvenser. I

byggeplanfasen skal detutarbeides en HMS-plan. Denne må særlig fokusere på:

Forhold til publikum L brukere og beboere skal ivaretas ved avgrensning av
anleggsområder, tilgang til ferdsel¡ strandsonen m.m.
Anleggsarbeid generelt-. arbeid på fyllng og bratte skråninger. Prosedyrer og rutiner
må utarbeides.
Gravearbeid.; Grunnundersøkelser med rapport foreligger. Prosedyrer og rutiner må
utarbeides. Kabelpåvisning.
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Forslag ti detaljreguleringsplan med planprogram forbalansefyllng Klungset

7 Risiko, sårbarhet og sikkerhet. ROS-analyse

Vurdering av risiko og sårbarhet:
Målet med risiko-og sårbarhetsvurderingen er å vurdere ulike forhold knytet 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 for drift 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 drikkevann
Vi har ingen opplysninger om at det finnes vannkilder i nærheten. Risikoen for skade som
følge avforurensnÌiigavdrikkevannet anses som liten.

Leirras/ustabil. grunn
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 fyllngen.
Ytterligere grunnundersøkelser kan bli utført i neste planfase.

Prosjektet er definert i geoteknisk prosjektklasse 3, det vil siden høyeste geotekniske

prosjektklassen. Detteinnebærer krav til at det i byggefasen må kontrolleres at forholdene på
byggeplassen stemmer medprosjekteringsforutsetningene.Det må være tilsyn under viktige
faser i arbeidet og regelmessig rapportering.

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

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

Oppsummering av risikovurderingen
L forbindelse med videre detaljprosjektering av vegen kan det bli utført ytterligere
grunnundersøkelser og beregninger i tilegg ti de som allerede er gjort. Geotekniker må
vurdere alle løsninger iptosjekteringsfasen for å sikre at valgte løsninger kan bygges innenfor

de krav til. sikkerhet inotutglidning som er stilt.
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Forslag til deta/jreguleringsplan med planprogram for balansefy/ling Klungset

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 tilegg
avsettes en sikringssone hvor det ikke må iverksettes tiltak som kan tenkes å påvirke
stabiliteten.

Dersom frivilige 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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Forslag til detaljreguleringsplan med planprogram for balansefyllng Klungset

9 Sammendrag av innspill

Fylkesmannen i Nordland
0/ 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 (ON) 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 tisier 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 ON for vurdering i henhold til naturmangfoldloven (nm l) §§

33 - 39.

0/ 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 naturtyper og økosystemer og § 5 om forvaltningsrnål for arter.

0/ A vventer forslag til reguleringsplan:

Selv om det foreligger tungtveiende naturfaglige grunner for å være kritisk til
utfylling i gruntvannsområdet, avventer Fylkesmannen forslag til reguleringsplan
før det endelig tas stiling til spørsmålet om utfylling. I tilegg til beskrivelse og
vurdering av virkningene som tiltaket kan fà 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_tiLden_planlagte
balansefyllngen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. stabiliteten og
naturverdiene i området. Nye opplysninger om omfattende erosjon i skrenten ned mot sjøen er
kommet inn i løpet av perioden med høring/offentlig ettersyn. Opplysningene om erosjon er
blitt bekreftet etter befaring av området. Dersom erosjonen fortsetter å øke, slik det tyder på,
kan dette true områdestabiliteten. Det synes derfor klart at skrenten mellom dagens
balanse fylling 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 frilufllivsstrategi 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 ti
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.

Jernbaneverket
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 planprogram og til varsel om oppstart av

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

./ Det bes om at utredninger om grunnforholdene oversendes snarest mulig, og seinest i

forbindelse med høring av reguleringsplanen.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE.
Hensikten med møtet var å belyse hvilke alternativer som finnes til den planlagte
balansefyllngen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, 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 som planlegges i fjæreområdetpåKlungset vUbliet stort og
skadelig inngrep i et områdesomerforeslåttvemet. I tì1eggvil tiltaket kunne
medføre tìlsig av masse, og dermed gjøre sikten i havetvartskeHgere for lom og ender
å finne føde.

./ NOFavd. Bodø vUpå det sterkeste fraråde at planene forbalansefyllngbHr
gjennomført.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det ble ishitten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE.
Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes tìlden planlagte

balansefyllngen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi, stabiltet og
naturverdier i området.
Et viktìg tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot. sjøen. Dersom
utgravingen fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabilteten. Det
synes derfor klart atskrentenmellom dagens balansefyllng og Inner Klungset-elva bør
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar;

Det synes imidJertid klartat dersom gs-vegenskal bygges, må det etableres ei balansefyllng.
En kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllnger mulig, og er den beste løsningen
samfunnsmessig sett. I tì1egg økes sjansene for at fyllngen og dermed også gs-vegen kan bH
reaHsert.

Jo Vidar Nordhaug

./ Eier eiendommen gnr, 117 bnr, 6. Hele eiendommens strandHnje berøres av den
planlagtebalansefyllngen.

./ Fjæra brukes mye tüjakt og frìluftsHv. Det er derfotviktig å beholde adkomsten tìl
leira også med en fylling.

./ En positveffektavei fyllng kan v¡:re en stopp av den utgravingen som sjøen

forårsaker, spesieltì de siste år med høy vannstand og vind fra sørvest.
./ Et derfor i utgangspunktet ikke negatìv tìl fyllngen

../ Fyllngen hør imidlertid planeres med sand eller jord ogtìlsåsslik at den etter hvert vìl

framstå som en naturlig del av landskapet.
./ Detbørtìlstrebes å bruke eksisterendeadkomstveiunder arbeidet slik at unødige

inngrep unngås.

Kommentar fra Statens vegvesen.;

Det ble i slutten av mars 2012 holdt et møte med kommunen, fylkesmannen og NVE.
Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte
balansefyllngen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bL.a. økonomi,stabi1tet og
naturverdier L området.
Et viktig tema på møtet Var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom
utgravingen fortsetter å øke sHk det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabilteten. 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.

Det synes imidlertid klart at dersom gs,.vegen skal bygges, må det etableres ei balansefyl1ng.
En kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllnger muHg, og er den beste løsningen
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samfunnsmessig sett. I tilegg økes sjansene for at fyllingen 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

DETALJREGULERINGSPLANFOR RV 80 BALANSEFYLLING
KLUNGSET

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

PLANBESTEMMELSER

§1. GENERELT

i.OFormål

Detaljreguleringsplanen skal legge tilrette for bygging avbalansefyllng ved Klungset,
samt sikre framtidig arealdisponering innenfor planområdet.

1.1 Planavgrensning

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

1.2Plånområdets årealformål

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

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrif

- LNFRA areal for nødvendige.tiltakfor landbruk:.

Bruk og vern av sjø og v~ssdrag med tilhørende strandsoner
-NYSl?

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

. Sikringssone forå begrense framtidig hrukav det 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 balansefyllngen 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, balansefyllng og erosjonssikring.

b. Etter anleggsperioden skal adkomstvegen fjernes 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. BESTEMMELSESOMRÅDE

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 anleggsmaskiner. I anleggsfasen
skal bevaringsverdig terreng avgrenses fysisk med markeringsbånd eller lignende. Etter
avsluttet anlegg opphører midlertidig reguledngsformål og området skal ryddes, istandsettes
og tibakeføres til sine opprinnelige formål, LNFRA og NVS 1.

§ 5. lIENSYNSSONER

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 stabilteten uten nærmere avtale med Statens vegvesen.

§ 6. REKKFØLGEBESTEMMELSER

a. Før gang- og sykkelvegen forbi Klungset bygges, må balansefyllngen være utlagt i sin
helhet.
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11 Reguleringsplankart
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Merknadshefte. Forslag ti detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for N. 80 balansefyffng ved Klungset.

1. INNLEDNING
Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 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 plan programmet 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:

./ Fauske kommune, servicetorget, 8200 Fauske

./ Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002' Bodø

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

Høring/offentlig ettersyn ble kunngjort i A visa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftig 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:

./ Fylkesmannen i Nordland

./ Nordland fylkeskommune

./ Kystverket

./ 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 rv. 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 tilegg 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 DN 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 tàtalls 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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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 titak 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 til 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 ta 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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o

3. FORESLATTE 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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Fylkesrnannéni
Nordland

S¡lksbetlandler,innvalgstelefon og e-post:
OleChristian Skogstad, .
fmnoosk~fylkesmannen.no

Vår dato

06.09.2012
Deres dato
10.07,2012

Vår referanse

201.2/267
Deres referanse
2011/112598-028

Vår arkivkode
421.4

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Utt~lelse til reguleri..gsplan for balansefyllng- Klungset- Fauske

Fylkesmannen viser tiloversendelse datert 03.09.12 angående høring av reguleringsplan for
balansefYllngpå Klungsetleira i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg langs
Rv. 80.

På grunn av ustabile grunnforhold i området fremmes det en reguleringsplan som skal
tilrettelegge for etablerÌng aven balansefyllng mellom eksisterende bålansefyllng og Indre
Klungsetelv. Dette for å sikre nødvendig ornrådestabiltet ved bygging av planlagt gang- og
sykkelveg langs rv .80, I tilegg vil fyllngen fungere som erosjonssikring av skråningen
ned mot sjøen. Fyllngen er planlagt etablert i :loinålet og vil bli ca. SOO meter lang, ca. is
meter bred og ca. 2meter høy. .

Klungsetvikaanseessom et av de viktigste områdene for sjøfugl og vadefugl iNord-Nørge.
Lokaliteten er et tredelt område som, i tilegg til selve Klungsetviki:, består av både
Klungsetleira og Røvikleira.Tota1ter hele området på ca. 12 ki2. Kltmgsetfjæra og
Røikleiraer mudderfjærer, mens Klungsetvika et et skJermet gruntvannsområde. Leirelvas
utløp i Klungsetleira danner et viktig næringsområde for ender og vadere. Lengre ut i bukta
holder lom, ender ogdykkeretiLI DNs naturbaseer Klungsetvika og Klurtgsetleira
henholdsvis registrert Som svært viktig og viktig viltområde.

Vedlagtkonsekvensutredning til planforslagetbekrefter Klungsetvikas svært store verdi for
fugLDette utfra vikas funksJon som rasteområde med stor artsdiversitet og høyt
individantall. Det er observert en rekke fuglearter som er oppført på Norsk rødlistefor arter
2010 i området, herunder de sterk truede artene svarthalespove og knekkand. Vika er . i
konsekvensutredningendelt inn i områder etter fugleartenes bruk, hvor de særdeles viktige
fugleområdene er avgrensettil Klungsetvika (i hovedsak sammenfallende med område
BA00036748 iDNs naturbase) og et område ved Leirelvas utløp til Khingsetleira.
Røvikleiraogresten av Klungsetleira fungerer sOm beiteområde for vadefugL. .

Selv om balansefyllitigenbeslagleggeretrelativt begrenset areal av Klungsetleira, er
Fylkesmannen i utgangspunktet kritisk til inngrep iet relativtintakt gruntvannsområde. De
største konsekvensene er knytettil naturtpen (ffløtbunnsområder i strandsonem) i

Klungsetvika. Gressenderogvaderes vil oppleve et direkte tap av beiteareal.
Balansefyllngen kan ifølge nattiriiljørapporten ogsakunne medføre tap av et fãtalls
egnede hekkeplasser forgravand.

Statens hus
iiolôveien 10,8002 BOd(/
Telefon: 7553 1500
Telefaks: 75 52 0977

Miljøvernavdelinga E-post
fmnopost~fylkesmannen.no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 5315 80
Telefaks: 75531680

I Î J 1- I i, l. I I I i L I I L. I r I I I I.L L I I I. I J I. I I I.L 1- I l i I.i 1- i'i I'L, I L. I t I.L I 1:1 l i I I I J i i i 1.-1 I: i1 (I.l 1- I -I 1- I I I'L L 1.i l i.i i"i L L I.l I.L t i. I i' I.l I I.l I "I i l. I I' L .1 I I 'i i: l -I l. I I I



f

Side 2 av 2

i

I

I

Fylkesmannen vurderer imidlertid at balansefyllingen kun i moderat grad vil påvirke
fuglefaunaen. Videre vørderes 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.

Med hilsen

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

rådgiver

Dette brevet er godlçent elektronisk og har derfor ikke underskrif.

Kopi til:
Fauske kommune





~Ulll
M~,HGUi(l
Sãnetet ÁvjOV4lIØ,d,liSQ .- . - .



I
KYSTVERKET

Nordland

Statens Vegvesen Region Nord
Postboks 1403

8002 BODØ

Deres ref: Vår ref:
2011/112598-028 2012/1157-5

Arkiv nr: Saksbehandler:
Lill-Tove Halden

Dato:
03.09.2012

Tilbakemelding - Gang- og sykkelveg ry. 80. Detaljreguleringsplan med
planprogram for balansefyllng ved Klungset til høring òg 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 balansefylling 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 oygging 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 titak skal behandles og avgjøres av Fauske kommune etter
havne- og farvannsloven.

Med hilsen

Ole Osland
avdelingssjef

Lill-Tove Halden
rådgiver
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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.
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1. INNLEDNING
Statens vegvesen vil i samarbeid med Fauske kommune starte reguleting av ei nybalansefyllng
på Klungset. Tiltaket etledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg langs rv. 80 forbi
Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008.

Deterdårligegrunnforhold i området, og kravene til områdestabilitetved nye titak er blitt
skjerpetetter 2008. For å oppiiåtistrekkelig stabilitetvedbyggingav gang- og sykkelvegen, blir
det nå nødvendig å bygge ei balansefyllng i strandsonen mellom eksisterendebalansefylling og
Indre Klungset-elva.

Norges ornitologiske forening ved Bodø lokallag har ved brev av 15.10.2010 til Fylkesmannen i

Nordland foreslått vern av Klungsetvika. Årsaken er bL.a. det rike fuglelivet. Lokaliteten. er

registrert i Naturbase som svært viktig og viktig viltområde.

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

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefylliigenetter § § 3 og 4 i
Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til attiltaket kan komme i konflkt med
forskriftens § 4 b) som omhandler:

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

Kommunen har derfor avgjort atreguleringsplanen skal behandles etter forskrift om
konsekvensutredning. Som et ledd. i. varslingav.planoppstarter det derfor utarbeidet et forslag til
planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Detendeligeplanprogrammet fastsettes av Fauske kommune.

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012- 20.02.2012 på
følgende. steder:

'i Fauskekommune,servicetorget, 8200 Fauske

./ Statens vegvesen, Region nord, DreyfUshammarn 31, 8002Bodø

.. Internett: ww.vegvesen.nounder "Offentlige høringer"

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

Spørsmål knytet ti forslag tiplanprogram og prosjektet kan rettes til:

Statens vegvesen Region nord
vi Roar Andersen tlf. 755 52795
e-post: roar.andersen~vegvesen.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 vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes
på høring og legges ut til offentlg 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 konflkt 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 tistrekkelig
for å fatte en beslutning.

Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de vesentligste konsekvenser prosjektet vil
medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse legges til grunn for
vedtaket av reguleringsplanen.

Planprogrammet skal i 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.

llanområdet ved Klungset er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del l, avsatt til LNF-A
(område hvor spredt bygging ikke er tillatt) på land og NVS 1 (naturområde i sjø og vassdrag) i
sjø.

~

I

a il
il
a

a

..

'1

Klungsetleira

ii NVI

Figur l: Utsnittfra 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.

---------
--.4____________

Figur 2 og 3: Utsnit fra vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rvo 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 il den nødvendige område stabilteten ved bygging av gang- og sykkelvegen, er det
planlagt en balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre Klungset-
elva. Fyllingens lengde var opprinnelig på ca. 500 m og ca. 40 m bredde. Høyde ca. 2 m.
Balansefyllingen bygges opp av sprengstein eller andre egnede masser.

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

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

Fylkesmannen i Nordland stiler seg kritisk til utfyllngen 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 områdestabiliteten blir godt utredet.

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

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

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

synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør

erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.
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Det synes imidlertid klart at dersom gs-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefYllng. En
kombiriasjon av erosjonssikring Og balansefyllnger mulig, og er den beste løsningen

samfunnsmessig sett. Itilegg økes sjanSerie forát fyllngen og dermed også gs-vegen kan bli
realisert.

let forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på fyllngen redusert fra
opprinnelige 40 m til ca; 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er ikkeeUike godt

alternativ mht. område stabilteten som. den brede fyllngen, men fullt brukbar. Kravene til NVE
tilfredsstiles~ men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravikfra vegvesenets egne krav.

Opplysningene om erosjon er blitt bekreftet etter befaring av området. Dersom erosjonen
fortsetter å øke slik det tyder på, kan dette true områdestabiliteten. Det synes. derfor klart at
skrenten mellom dagens balansefyllng og Inner Klungset-elvabør erosjonssikres uansett, og at
dette ikke er vegvesenets ansvar.

Det synes imidlertid klart at dersomgs..vegen skal bygges, må det etableres ei balansefyllng.En
kombinasjon av erosjonssikring og balansefyllng er mulig, og er den beste løsningen

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

Endringen i fyllngens størrelse antas å halvere behovet for fyllmasse;

Det tassiktepåå bruke bL.a. overskuddsmasser fra tunnelen mellomRøikogStrømsnes. Disse
massene liggerlagret i et deponiområde påStrømsnesida av tunnelen.

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

Statens Vegvesen har ¡flere omganger utført grunnundersøkelser i området, og det er gJort nye

grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet for garig- og sykkelvegen; Undersøkelsene
har avdekket områder med leire med sprøbruddegenskaper,og inoen avundersøkeIsene er det
også funnet kvikleire.

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

Det bør også undersøkes om det foregår utgraving/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 snitt

I
i

I
I..-'.,~,...lJ' I~~~ i.... I~ i

'~B;ii~nAS;rYHjr¡g.~ Kote O =Middelvonnstand
------------------------------ -_: ::~--~--------_!_~~~~~~~~~~.~~-

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 L 40 "Konsekvensanalyser". Metodikken finnes beskrevet i kapittel 6.2, mens kapittel
6.5 omhandler tema naturmiljø. Det er viktig at metodikken i håndboka følges, og at konsulenten
har satt seg godt inn i denne.

Tiltaket skal vurderes opp mot O-alternativet (eksisterende situasjon)

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

5.2 Friluftsliv

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

Nordland fylkeskommune gjør i sin uttalelse til forlag til planprogram oppmerksom på at Salten
friluftsråd har kartlagt området i samarbeid med Fauske kommune. Området er her registrert i
kategorien A+ Spesielt viktig A-område. Fylkeskommunen ber om at tema Friluftsliv utredes jf.
Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer 6.3.5. Det vises videre til Regionalfriluftlivsstrategi

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 ti 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 ON-håndbok 13- oppdatert versjon 2007- med 56 prioriterte naturtyper av særlig verdi
for biologisk mangfold. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter
kriterier til A, B og C-verdi.

Omfang og konsekvenser for sjeldne og truede arter (ww.artsdatabanken.no) skal også
vurderes.

Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§
8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Anleggsperioden skal omtales.

Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt eventuelt behov for oppfølgende

undersøkelser skal foreslås.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537), nyere tids
kulturminner og kulturmiljøer. Begrepene kulturminner og kulturmiljøer er definert i
kulturminneloven. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon tiL.

Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del aven større
helhet eller sammenheng. Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste
kulturminner fra før 1537, samiske kulturminner eldre enn 100 år, og alle erklærte stående
byggverk med opprinnelse fra før 1650, jr. lov om kulturminner § 4.

Statens vegvesen har ingen kjennskap til registeringer som tilsier at dette tema bør utredes.

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

størrelse at dette tema må utredes.

5.6 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt (økonomisk utnyttelse), vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser

Statens vegvesen har ingen kjennskap til registeringer som tilsier at dette tema bør utredes.

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

6.1 Planprosess
Planen fremmes som en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket.
Forslag til planprogram skal redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i
planforslaget. Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det varsles
planoppstart. Frist for uttalelse til planprogram skal være minst 6 uker.

Fauske kommune fastsetter planprogrammet for planarbeidet. Dette skal gjøres innen rimelig tid,
senest 10 uker etter frist for uttalelser. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har
avgitt høringsuttalelse til forslag til program.

Statens vegvesen mr 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 m vedtatt reguleringsplan i oktober 2012.

6.2 Medvirkning
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker mr 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 tilgjengelig 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
Klungsetviká 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 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
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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.

Driftsfasen
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.

Det er viktig å presisere at denne vurderingen forutsetter at balansefyllingen
ikke medfører nye tiltak etter at fyllngen 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 prioritertelspesielle
naturtyper etter DN Håndbok 13 (Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold)
og DN 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 til 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.
· Verdsettng av områder.

. Vurdering av effekt/omfang på verdsatte områder.

. Vurdering av konsekvens av tiltaket.

Verdsetting 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 verdisetting 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 rødliste 2010 (Kålås m.fl. 2010) og Norsk rød liste 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 titaks potensielle virkning på naturmiljøet.
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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 NOF (Forslag om vern samt høringsuttalelser)

. Feltarbeid med befaring sammen med representant fra NOF 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 NOF 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.
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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 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 atskilig smalere, dvs
ned mot 15 meter de fleste steder (Figur 3). Lengden på fyllngen 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 balansefyllingen vil også redusere erosjonsrisikoen i
planområdet.
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Figur 3. Planlagt balansefyJlng 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 tilegg 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 i 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 (rødlistede arter pluss smålom, tjeld og gravand) som
bruker Klungsetvika som rasteområde og hvilke tider på året de respektive artene har sitt
hovedtrekk.

Smålom 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 Au gust-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 ((ødemarksfugieD), 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 lomartene 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 topp dykker 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. DÊm 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 01 i
rødlista, er arten nedgradert på grunn av sterk bestandsvekst i våre naboland. Sangsvanens
overvintringsområde og trekkruter har derimot viltvekt 2-4 i ON 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)

(Artskart).

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 rødlista (NT)
fram til 2010. I likhet med myrsnipe ble steinskvett fjernet fra rød lista i 2010. Denne blir sett
sporadisk under trekket i Klungsetvika. Området er i tillegg 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. Fjærfellngen 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 fyllng, mens bildet til høyre
viser et byggverk som er beliggende noe lenger øst i plan områ de t.

4.1.4 Oveivntrende 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 Jlnet 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 Oppsunuering

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.

Regionait utdødd (RE)

Kritisk truet (eR)

Sterkt truet (EN)

Sårbar (VU)

Nær truet (NT)

Klippedue

Lomvi

Svarthalespove, knekkand

Bergand, brushane, alke, makrellterne, oter

",
" .,....,

.......

",
....,

......

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.

.,:;
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t, ,J ..,- --:'\ .l'.'~'" I .1..,::
l. '~~, ..;r~,~~~~~~~"~

tøync-s~~ . lÏ. .':'.:,,:. r
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L:_
Figur L O. Geografisk utstrekning av den nasjonalt/regionalt viktig naturtypen ((fjorder med
naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannetJ) 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 rødlista plantearter i titaksområdet.
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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, eller 1180 daa.
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5
5.1

5.1.1

'\

Omfang- og konsekvensvurdering

ANLEGGSFASE

Rasteområde for fugl

Anleggelse av balansefyllingen 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 til 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
tiltaket 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 My te områ de 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 balansefyllingen.

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 tilliten negativ.
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Dersom anleggsperioden legges utenom denne fasen vil konsekvensen være ubetydelig.

5.1.5 Oppsuzrering

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 til liten negativ.

Tabell 5. 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

Hekkeområde o o o o o o o o

Overvintringsom råde o o o o

Sum

5.1.6 Jlnet 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 dag leie, 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 mattilgang 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 Rasteornåde for fugl

Tiltaket vil medføre at en om lag 500 meter lang strekning med naturlig skogs- og strand mark
konverteres til en død steinfylling. 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 J 2. TangvoJler i området for baJansefyJlng.
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5.2.3 My te områ de fugl

Balansefyllingen vurderes ikke til å ha noen påvirkning på Klungsetvikas funksjon som
myteområde. Det er ikke kjent at artene ærtugl 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 dertor 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 vii 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 Oveivntrende arter

Verken islom eller gulnebblom har vist aversjon mot menneskelige installasjoner som
steinfyllinger. 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 Oppsummering

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 fyllngen 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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FORORD

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Statens vegvesen i forbindelse med planen om
balansefylling i Klungsetvika i Fauske, Nordland. Rapporten behandler temaet friluftsliv og beskriver
konsekvenser for friluftslivet av det foreslåtte tiltaket.

Ansvarlig for prosjektet hos oppdragsgiver har vært Roar Andersen ved Statens Vegvesen, Region
Nord.

Ansvarlig for rapportens faglige innhold er senior planlegger Morten Seines og siv.ing Gøran
Antonsen.

Bodø, den 29. mai 2012

Morten Seines

MOSEL 06.06.2012 Satt inn figurer for områdeverdi og konsekvens. MOSEL 0A SAK

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 oppdragsavtlen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn fonnålet 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
balansefyllng i Klungsetvika i Fauske. Denne fyllngen 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

(DN) 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 I 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 I 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 I
ubetydelig i forhold til Q-alterantivet. For fuglekikking vurderes konsekvensene i
anleggsfasen som små, negative for fuglekikking dersom anleggsvirksomheten legges til
fugletrekket vårIhøst.

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

Iv1îddels

negativt

..
a...
c:

Lite - Lite

negativt positivtI I. I
Middels
positivt

Stort
positivt.

Konklusjon.

Uten avbøtende tiltak vurderes den samlede konsekvens av dette tiltaket -
balansefylIingen 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.

Stort
negativt

Middels
negativt

..
aJ..
c:

Ute - Lite
negativt positivt

J f-
Middels
positivt

Stort
positivt

Â

h:\balansefYllin~klungset\reguleringsplan\rapporter\20i2-05-29 rapport balansefYlling klungset friluftsliv.docx 2012-04-16 I Side 6 av 32



Norconsult .:. Oppdragsnr., 5122082

Dokument nr.:

Balansef)rlling Klungset i Konsekvensutredning friluftsliv Revisjon:

l lnnledning

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei mellom Stranda og Røvik skal det anlegges en
balansefyllng 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

1.

Innhold

Konsekvensutredningen for friluftsliv av den planlagte balansefylIingen inneholder følgende:

Ikapittel 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 balansefyllingen 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 datagrunn lag

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 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 ti 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 effekt/omfang 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 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 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 ti Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) for nærmere detaljer om
metodikken.

Tabell I. Kriterier for vurdering av f/Ærmiljoels og friluftsliveis w!rdi.

liten verdi Middels verdi Stor verdi

Vanlige boligfelt - Lav tetthet av boliger - Vanlige boligfelt - Tette konsentrasjoner
g

og boligområder og få boliger og boligområder 'i av ~liger 'I
:M OI ,; "" ~

Øvrige bebygde - Lav bruks- og opp- - Middels bruks- og - Svært stor bruks- og

områder1) holdsintensitet oppholdsintensitet oppholdsintensitet

Ingen skoler, bame- - Fritidstilbud der en - Grunnskoler/barnehager

hager, lite fritidstilbud del barn og unge I' /fntidstilbud der mange

for barn og unge oppholder seg barn og unge oppholder

seg

Offentlige/ felles - Uteområder som er - Uteområder som - Uteområder som brukes

møtesteder og lite brukt brukes ofte/av svært ofte/av svært

andre uteområder i mange mange

byer og tettsteder
.¡

- Områder som har - Viktige områder for barn

(plasser, parker. betydning for barn i og unges fysiske ut-

løkker med mer) og unges fysiske foldeise

utfoldelse. - Områder som har betyd-

ning for et større omland l

Veg- og stinett - Veg- og stinett som - Veg" og stinett som - Sentrale ferdselslinjer

for gående og er lite brukt, og/eller er mye brukt, for gående og syklende

syklende som mange føler - Ferdselslinjer til som er svært mye brukt, .

ubeag og utrgghet sentrale mål- har god framkommelig-

ved å ferdes langs punkter 2) het, og oppleves som

Ferdselslinjer med flere - Ferdselslinjer som trygge og attraktive å 

barnerer og/eller som l er endel av ferdes langs

oppleves som omveier , sammenhengende - Hovedferdselslinjer til

og denned er lite brukt, ruter sentrale målpun,kter 2)

Identitetsskapende - Områder/elementer - Områder/elementer - Områder/elementer

områder/elementer som få knyter sted- som noen knyter som svært mange knyt-

sidentitet til stedsidentitet til ter stedsidentitet til

Friluftsområder - Områder som er - Områder som bru- - Områder som brukes

mindre brukt til kes av mange til svært ofte/av svært
friluftsliv friluftsliv mange

- Området som er - Områder som er en del

særlig godt egnet av sammenhengende

til friluftliv 3) omräder for langturer

over flere dager

- Områder som er attrak-

tive nasjonalt og intEir-

nasjonalt og som i stor

grad tilbyr stílhet og

naturopplevelse
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Tabel12. Kriterier fòr ct tiltaks potensielle virkning på ¡riluftslivet.

Stort Middels Middels Stort
'i positivt ~ positivt J Lie/intet l negativt

I negativt

¡'omfang a 'omfang i omfang i omfang
i

J omfangi

Bruk;mulig- j - TIltaket vil i - Tiltaket vii - TIltaket vii ikke¡ - TIltaket vil - TIltaket vii

heter 4 stor grad bedre bruks- endre bruks- redusere ødelegge
L bedre bruks- mulighetene mulighetene i bruks mulig- bruksmulig-ei

mulighetene for området for området hetene for hetene for

for området 
Il

området områdetIl
J

'l

Barriere for - Tiltaket vii i - Tiltaket vii i D - TIltaket vil i 4 r TIltaket vii i - TIltaket vii q

ferdsel og fjerne betyde- : noen grad .l liten grad
i noen grad medføre bety- I

opplevelse 14 Iige barrierer redusere bar- i endre medføre bar- , , delige barrierer'
¡

mellom viktige ~mellom viktigel ' rierer mellom barrierer rierer mellom I.i
målpunkter viktige i ó viktige l målpunkter i

.

målpunkter målpunkter
.

Attraktivitet ~ - TIltaket vii i

stor grad gjøre

området mer

attraktivt

- TIltaket vil

stort sett ikke

endre

områdets

attraktivitet ~!

- Tiltaket vii

gjøre området i

mer attraktivt

Identitets-
skalJende
betydning

- TIltaket vii i - Tiltaket vil øke

stor grad øke områdets iden-;

områdets ¡den.! titetsskapende ¡

titetsskapende' r' betydning ¡
betydning I i

- TIltaket vil

stort sett ikke i

endre områ-

d'd . iets i entitets,

i
skapende

betydning

1- TIltaket vii

gjøre området

mindre

attraktiv

! - TIlta-ket vil i ~
stor grad redu-

sere områdets .,

attraktivitet
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Stor

Stort
positivt

Middels
positivt

Lite
positivt

Intet omfang
Lite

negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

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

2.2 DATA1NNSAMLlNG

Z.Z.l Salten Friluliråd

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.

Z.Z.Z Feltirbeid 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 balansefyllngen.
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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 balansefylling 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 til eksisterende fylling
skal brukes ved anleggelse av ny balansefylling.

Figur 2. Planlagt balanselýlling 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 balansefyllngen vil også redusere
erosjonsrisikoen i planområdet.
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Figur 3. Planlagt balanse/ylling slik den er skissert i det nyeste /òrslaget.

fòrhald til tiltaket.
Vi har her tegnet inn inlll/ensamrådet i

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

3.1 UTI ALELSER.

Det er i forbindelse med dette tiltaket rettet flere uttalelser. Vi refererer her til de uttalelsene
som er relevante i forhold til tema frilufts/iv.

3.1. Jo Vidar Nordhaug. 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 I jord og
ti/sås. Eksisterende anleggsvei bør benyttes i forbindelse med utarbeidelse av ny fylling.

3.l2 Nordland 1j4keskommune, Plan 08 miNø.

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 arealipolitiske
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

4.1.1 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.

f'.!l/Jr 4. kli/mestei" over leirraset i /92/.

4,1.2 /nRuensområdet

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 til 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 til eksisterende fylling vest i
området.
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Figur S. Il/fluel/somr/idct. Hytte og dyrket vark (I/cl/strc). Verksted og /ikermark (høyre).

Influensområdet er avgrenset fra resten av området Klungsetvika ved bekken I 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
I syklende, ravine I bekk i øst.

4.2 PLANSTATUS 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 tillatt.

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

4,2.1 Fauske kommunes vurcering.

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 1 ikke i bruk som friluftsområde.
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4.3 STATUS I FORHOLD TIL FRILUFTLlVSKARTLEGGINGEN. SALTEN FRILUFTRÂD.

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 ITluftlivet.

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

.)
/lf.'. ..,m ..

i -- .,A - #'~. .f-='''
b.. . ..~."',.)"""'"
.... m,.

( I Klungsetvika. Område 116
i
I

I
i r- .~, '.:..
~..,.

i

Li c¡
l-~ ~~~t..)t:"_

.. ~,
..-.

~"
~-

~~,..

F;giir 7. Utsnitt av Friliiftskartlcggingen. Saltcn Friliiltsracl

Følgende vurdering er gjort av Salten Friluftsråd av området Klungsetvika i
Friluftskartleggingen, Salten Friluftsråd. Markert med fiolett farge innerst i Klungsetvika - figur
7.

h:\balansefylling.klungset\reguleringsplan\rapporter\2012-05-29 rapport balansefYlIing klungset friluftsliv.daex 2012-04-16 I Side 19 av 32



Norconsult .:.
BalansefyJling Klungset I Konsekvensutredning friluftsliv

Oppdragsnr.: 5122082

Dokument nr.:

Revisjon:

Område: 116 Stranda - Lund - Klungsetleira NTnærturterreng
i 2 3 4 5

Bruk Hvor stor er dagcns bruksfrckvcns x

Regionale/nasjonale Brukcs områdct av pcrsoner som ikkc er x
brukere lokalc
Opp le ve1seskva1itete r Har områdct spcsielle natur- eller x

kulturhistoriske opplevelseskvalileter

Har områdct et spesiclt landskap
Symbolverdi Har området spesiell symbolverdi x

Funksjon Har området en spesicll funksjon, (atkomst, x
korridor, parkeringsplass eller lignende)

Egnethet Er området spesielt god egnet ti en eller x

flere aktivitetcr som det ikke finnes like
gode alternative områder til

Tili'ettelegging Er området tilrettelagt for spesielle x

aktiviteter eller grupper
KunnskapsV(~rdier Er oimådet cgnet for undervisning cller har x

området spesiellc natUl- eller
kiiiturvitenskapelige kvaliteter

Inniirep Er oimådet lItbygdIhar det mye inngrep? x

Utstrekning Er områdct stort nok til å utøve ønska
aktivitetcr

Potensiell bruk Har området potensial lit ovcr dagens bl1k x
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god eller kan den bli x

god
Verdi A+

Beskrivelse
Natur:

Kulhii":

Friluftsliv: Klungset!eira er et svært viktig friluftsområde for Fauskes befolkning.

Opplevelseskvalitetene er rikt fugleliv, tursti, spesielt landskap. Områdct er svært godt egnct for koite
turer i nærområdct, fugletilting og til bruk i undervisning. Der er lagct en mcget vcllykkct tii'sti som
benyttes mye. Området er relativt inngrepsfritt og har et stort potensial med sin gode tilgjengelighet
fra Fauske sentrum. Området vurderes som svæit viktig da det brukes svært ofte og er lett tilgjengelig
og er en viktig lokalitet for fugletitting.

Øvrige kommentai"ei' verdisetting:
Symbolverdi: Funksjon: Egnethet: Tih'ettelegging: Kunnskapsverdier: Potensiell bruk:
Tiliiieniielil!het:
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4.3.2 lnlluensområdets verdi for ITluftlivet

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.

r

i...

:lUlJm---- lh$~~""""I~~

Figur 8. Utsnitt av Fri/ufi:skartleggingen. 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 balansefyllngen 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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,,"
ii; .,

1 2 3 4 5 Kommentar
",.

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 vesentlig knyttet
kulturhistoriske X

kvaliteter
opplevelseskvliteter?

til 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 til
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 atternative
områder ti?

dekker funksjonene ¡influensområdet.

Tilrettelegging
Er området tilrettelagt for spesielle

X Ingen tilrettelegging
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 kulturvitenskaDeliae kvliteter. dekker funksionene i influensområdet.

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

Utstrekning
Er området stort nok til å utøv

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

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

Tilgjengelighet X tilgjengelighet krever omfattende inngrep i
den bli god?

området.
Verdi: C

4.4 VURDERINd AV OMRÅDETS KVALITET FOR FRILUFTSLIVET.

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 Klungsetvika, 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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Figur 9. Klungsetvika. Like ved I-àuske Fritidssenter AS Sett mot nord /n/luensomrädet i bakgrunnen.

Figur io. Klungsetvika. Like ved Fauske Fritidssenter AS Sett mot nord

Figur 11. Opparbeícet tursti ved t:rikstad skole. Sett mot sør:
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Verdivurdering av Klungsetvika i forhold til kriteriene i Håndbok 140:

i '~"..""~' ."' !:0 ;~itl
,U:itll)¡"v,érèir~ Midd~J$'í,,~ld" ste.lW'Jlw a'~,1K:lun'ås.etylJ(ailJ"i~ ,i ~ m t..Ø~M~.i. Li

Vanlige boligfelt og
X

boligområder

Øvrige bebygde områder X

Offentlige 1 felles møtesteder
og andre uteområder i byer

X
og tettsteder (plasser,
parker, løkker mv)

Veg- og stinett for gående
X

og syklende

i dentitetsskapende områder
X

1 elementer

Friluftsområder X

Som helhet gis Klungsetvika høy verdi for friluftslivet.

Liten Middels StorI I l
4.42 /nfTuensområdet

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 I 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 I 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. B/øtbunn (Ieù), tangvo// og skråning - like ved eksi.5erende /j//ing.

fYgur /3 Stein/jl/iiig og skur. Like ved hytta. j6: fìg 5.

Figur /4. B/otbllil1 kalltskog og skråning. øst i /nlluemom,.idet.

h:\balansefYlling_Jlungset\reguleringsplan\rapporter\2012-05-29 rapport balansefylling klungset friluftsliv.dac. 2012-04-16 i Side 25 av 32



Norconsult .:.
Oppdragsnr.: 5122082

Dokument nr.:

BalansefYlIing Klungset i Konsekvensutredning frluftsliv Revisjon:

Figur IS. Skrot

Verdivurdering av influensområdet i forhold til kriteriene i Håndbok 140:

Influensområdet Il ..
Liten Nerdi rMiadê¡s~verd Stor NerdÎi ~"

!I

Vanlige boligfelt og
X

boligområder

Øvrige bebygde områder X

Offentlige 1 felles møtesteder
og andre uteområder i byer

X
og tettsteder (plasser,
parker, løkker mv)

Veg- og stinett for gående
X

og syklende

i dentitetsskapende områder
X

1 elementer

Friluftsområder X

Området er gitt høy score i forhold til (ddentitetsskapene områder I elementen). 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 1 ikke egnet
på grunn av selve områdets kvalitet, beliggenhet og tilgjengelighet.
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5 Ornfang- og konsekvensvurdering

5.1 ANLEGGSFASE

5.1. Klungsetvka - Friluliliv

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 vil 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 lnRuensområdet - Friluliliv

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

Tabcll 3. Konsckvenser ror friluftslivct i anlcggs/àsC11

Klungsetvika Ubetydelig (O)

Influensområdet Liten negativ (-)

Samlet konsekvens i anleggsfase Liten negativ konsekvens (-)

Stol1
negativt

Middels
negativt

..
ß:..

Lite Lite
negativt positivtI .. I I

Middels
positivt

Stol1
positivt

~
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5.2 DR1FTSFASE

5.2.1 Klungsetvka - Frilufiliv

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 lnf1uensområdet - Frilufiliv

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

Realisering av balansefyllingen 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 drififase

Tabell 4. Konsekvenser (or /i.iluFtslivet i drifts/åsen.

Klungsetvika Ubetydelig (O)

Influensområdet Liten positiv (+)

Samlet konsekvens i driftsfase Liten positiv konsekvens (+)

Stort
negativt

Middels
negativt

00
Q.00
c:

Lite - Lite

negativt positivtI l! i
Middels
positivt

Stort
positivt
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5.3 KONSEKVNSVUROERlNG. 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.
omfang omfang 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

..(l..
c:

Ute - Ute
negativt positivt

f 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 balansefyllngen 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 ETrR 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 -
balansefyllingen ved Klungsetvika - som middels positiv for friluftslivet.

Stort
negativt

Middels
negativt

..a...

.E
Lite Lite

negativt positivt

I I ¡
Iv1iddels
positivt

Stort
positivt

À
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Hei

Merknad fra NVE foreligger nå, jf. vedlegg. Statens vegvesen har vurdert merknaden, jf. vedlegg. Med denne
bakgrunn vil ny innstilling til planutvalget bli følgende (tillegg vist med rødt):

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

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal være utarbeidet en kontroll- og
kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne skal foreligge før titaket tilates
oppstartet.

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke startes opp arbeid med gang- og
sykkelvegen før balansefyllngen er utlagt i sin helhet.

/I Vennlig hilsen Jan-Erik Johansen
Avd. ingeniør, FAUSKE KOMMUNE

+4775604064
jan-eri k. johansen(Qfauske. kommu ne. no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Andersen Roar (mailto:roar.andersen(âvegvesen.no)
Sendt: 9. oktober 201209:18
Til: Jan-Erik Johansen
Emne: Klungset

Hei, her er merknad fra NVE og vår behandling av den.

Roar

1



.
Statens vegvesen

Fauske kommune
Postboks 93

8201 FAUSKE

Behandlende enhet:
Region nord

Saks behandler /innvalgs nr:
Roar Andersen - 75552795

vår referanse:
2011/112598-046

Deres referanse: vår dato:
05.10.2012

Forsiag ti detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for 1'. 80
balansefyllng ved Klungset. Behandling av merknad fra NVE.

Det vises til vårt brev datert 27.09.2012 samt øvrig kontakt i denne saken.

Statens vegvesen har nå mottatt og saks behandlet merknad fra NVE. Saksbehandlingen vises
nedenfor:

Merknad fra NVE:

NVE \'i~el'1il ovel'Scndle deialjregulering. Knm:ai i hculmld eil NVE~ relrlingslinJe 211 l 'TJau!)- (ig
skredt11rc i urcälr1Iìn'LT" inliludeI1. veileder om \'11I"do:r111& av omráclcstabilúlel i.!\ rciiiingsliiijei' el' iWLI'etati.

men vi mener ii1 n:giilcringsbL'siemmeloone tydeligei\! bor \'isç~. kmvcl1c i 3. piii1s knniroll av til:
geotekniske iitii;ef50kel~cnc er iVllct:itt. SVV "elger hvordan mali oìisloei' ã g,Îøl'e det, men vi mellCT al

dec bor i:rcsiseics i ìeg\llel'iligsl)lnnshcstcllmelsenc § (l, rckkefolgebi:slL'rlumds.r at:

lo Det skil være utarbeidet en fiills1endig Konlwll- ()ll Aksjonsplan Ili:d nl1dvendig

ansvarsfordeling for 11p¡iIì~lgirLgL'n: og dèl~lìesl,nl lí)'re:lgge fal' tiltakeitillates oppsiaitel, PI,¡men

riia blanl annet omhandle kra\'i;m~ fm SINTEF om sk-dlig koiilroll ùg l'0rebykksiiltling,

. Det k~ii oßså ,,'ære: cndu Iydeligcrt' i rcgulcririg:besiemniÇ!lscne,jt". eksisteloen,de tek~t i S ti, at det
ikke skal mirtC5 0pi) flrl:id med gang- og sykkèl'r'eieii fm motfylHng,en er fullørt.

Uct bør også .."råcrcs (Ull forbud om llellollla~rinii av masser si:tl in L pìkmLrstemniclscnc C 114.7 om del

¡wirc.¡~s J)¡) .i.llncn måt;,, Vi hcr også nm ul SVV i byggefmreii ftilger med pti oni dct ~i' (egn p.~ al:tiv
eix:i~j()n ult::for iiætJiggcnde onii~tdcr ti sikrÎngsan legget s.¡ics.ièlt ved uik,(lL'( ii.. Iiidre K Imigsete I..a. som
bm mcdf'ir okt risiko for ulnLsirig. D.ette lil' d.. Ulf; (1)1, med NVE l~)r v'iirdcriiill rw )'1tcrligcri: sikring av

oml'ilet,

Statens vegvesen sine kommentarer,'

1. Det foreslås at det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd:

((Det skal være utarbeidet en kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for

oppfølgingen, og denne skal foreligge før tiltaket tilates oppstarteVJ.

Postadresse
Statens veqvesen
Reqion nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 02030
Telefaks: 75552951
fi rmapos t - no rdØlveqvese n. no

Kontorad resse

Drevfushammarn 31/33

8002 BODØ

Fakturaad resse

Statens veqvesen
Reqnskap
Båtsfiordveien 18

9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 7895 33 52

Orq.nr: 971 032081
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2. Det foreslås at rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med ny rekkefølgebestemmelse med

følgende ordlyd:
((Det skal ikke startes opp arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllngen er utlagt i sin

helheV).

3. Når det gjelder øvrige bemerkninger fra NVE, så mener vi disse er ivaretatt gjennom det som

står i den geotekniske rapporten, hvor også kravene fra 3. parts kontroll er innarbeidet.

Plan og prosjektering

Med hilsen -

Roar Andersen
Senioring.

Vedlegg: Merknad fra NVE
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Statcns vegvesen - Region Nord
Postboks 1403

8002 BODØ
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Vår dato: -It OKT. 2012

V år ret: NVE 20 1200270-5 ni/efor
Arkiv: 323
Deres dato:

Deres ref.: 20 L L Il 12598-030

Saksbehandler:
Eva Forsgren
22 95 96 16 , efor(!nve.no

NVEs merknader til offentlig ettersyn - Detaljregulering med
planprogram for balansefylling ved Klungset
NVE viser til oversendte dctaljregulering. Kraven i henhold til NVEs retningslinje 2/1 i "Flaum- og
skl'edlàre i arealplanar" inkludert veileder om vurdering av områdestabilitetog retningslinjer er ivaretatt,
men vi mener at reguleringsbestemmelsene tydeligere bor vise at kravene i 3. paits kontroll aV de
geotekniske undersøkelsene er ivaretatt. SVV velger hvordan man ønsker å gjøre det, men vi mener at
det bor presiseres i reguleringsplansbestemmelsene § 6, rekkefølgebestemmelser at:

· Det skal være utarbeidet en tìillstendig Kontroll- og Aksjonsplan med nødvendig
ansvarsfordeling for oppfølgingen. og denne skal foreligge for tiltaket tillates oppstaitet. Planen
må blant annet omhandle kravene fra SINTEF om stedlig kontroll og poretrykksmâling.

. Det kan også være enda tydeligere i reguleringsbestemmelsene, jf. eksisterende tekst i § 6, at det
ikke skal startes opp arbeid med gang- og sykkelveien for motfyllngen er fullført.

Det bor også vurderes om Jorbud om mellomlagring av masser skal in i planbestemmelsene eller om det
ivaretas på annen måte. Vi ber også om at SYV j byggefasen folgermed på om det er tegn på aktiv
erosjon utenfor nærliggende områder til sikringsanlegget spesielt ved utløpet av Indre Klungsetelva, som
kan medfør økt risiko for utrasirig. Dette må da tas opp med NVE for vurdering av yterligere sikring av
området.

Med hilsen

~t.¡J"'A~ n
r . reglonsJe~

rJ.~ :' (l
~~r-
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Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
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Hovedkontor

M'''dellhunsgai& ~

Poslbos 501, Maiorsluen

0301 OSLO

I Region Mldt.Norge
Vestre Roslen 81

1.7075 TILLER

R.gion Nord

Kongens gaie 14.18

8514 NAVIK

Region Ser

Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

I 3103 TØNSBERG

Region Vest

NauSldals'ln. lB

Postboks 53

6801 FØRDE

Region ø.t

Vangsvaien 73

Poslbos 4223

2307 HAMAR


