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1 Sammendrag 
Stortinget har som ambisjon å binde Vestlandet sammen gjennom en opprustet og Ferjefri 
E39 innen 2035. Vindmålermastene skal registrere naturlaster rundt Vartdalsfjorden og 
Sulafjorden og er en nødvendig forutsetning i forbindelse med forundersøkelser/utredninger 
for mulige brukonstruksjoner i tilknytning til fremtidige fjordkryssinger på «ferjefri E39» -
prosjektet. Plasseringene av de i alt 5 vindmålemastene er utvalgt i samråd med 
Meteorologisk institutt. 
 
Målemasten på Kårsteinen blir 78 meter høy. Den har ikke barduner.  
 

2 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Sula 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for en vindmålemast på Kårsteinen.  
  
 
Hva er en detaljregulering? 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet 
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. 

 
 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Sula kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk 
behandling. Hensikten med planarbeidet er å få hjemmel til å sette opp en vindmålemast på 
Kårsteinen. 

 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 
Sulaposten og i Sunnmørsposten i uke 3 2017. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte. Frist for å komme med merknader var 14.02.17. 
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Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden mandag 27.februar 
til mandag 10.april, i alt 6 uker, på følgende steder: 

• Sula kommune, servicetorget, Rådhuset i Langevåg 
• Statens vegvesen Region midt, Trafikkstasjonen i Olsvika. 
• Internett: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39sulafjorden 

 
Varsel om offentlig ettersyn er kunngjort i Sulaposten og Sunnmørsposten i starten av uke 9. 
Grunneiere og rettighetshavere, og de som har kommet med merknader til varsel om 
oppstart, vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til 
offentlige instanser. 

 
Eventuelle merknader til planforslaget må innen 10.04.2017 sendes skriftlige til: 
Statens vegvesen Region Midt, Postboks 2525, 6404 Molde  
eller firmapost‐midt@vegvesen.no 

 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Pernille Ibsen Lervåg, tlf. 41087093. 
e‐post: pernille.lervaag@vegvesen.no 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og gjør eventuelle 
justeringer av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. Ved større 
endringer må planen på 2.gangs offentlig ettersyn. 

 
Kommunens vedtak kan påklages iht. Plan og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jf. 
forvaltningslovens § 28. Fylkesmannen er etter myndighet delegert fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet statlig klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og 
bygningsloven. Eventuell klage sendes Sula kommune. 

 
 
 
 
 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39sulafjorden
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

 
Figur 1: Kårsteinen i Sula kommune 

 

 
Figur 2: Flyfoto Kårsteinen i Sula kommune. Oransje område markerer området hvor masten kommer til å stå. 
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Figur 3: Plassering av vindmålemast på Kårsteinen 
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3.2 Målsettinger for planforslaget 
Målsetningen med planen er å få hjemmel til å sette opp nødvendige vindmålermaster i 
forbindelse med forprosjekt for konstruksjoner for kryssing av Vartdalsfjorden og 
Sulafjorden.  

3.3 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for vindmålemast i Sula 
kommune 
Vindmålermastene skal registrere naturlaster rundt Vartdalsfjorden og Sulafjorden og er en 
nødvendig forutsetning i forbindelse med forundersøkelser/utredninger for mulige 
brukonstruksjoner i tilknytning til fremtidige fjordkryssinger på «ferjefri E39»-prosjektet. 
Ferjefri E39-prosjektet omtales nærmere i avsnitt 5. 
 
Det skal settes opp i alt 5 vindmålermaster rundt Vartdalsfjorden og Sulafjorden. Områdene 
er utvalgt i samråd med Meteorologisk institutt, se nærmere omtale i neste avsnitt. 
 

3.4 Vindmålinger i Sula kommune (Kårsteinen og Trælbodneset) i forbindelse 
med planlegging av fjordkryssing 
Det vurderes flere alternative traséer for kryssing av Sulafjorden med en broforbindelse. 
Vegvesenet ser blant annet på en ytre trasé i området ved Kvitneset i Hareid kommune og 
området ved Trælbodneset i Sula kommune, samt en indre trasé i området ved Langeneset i 
Hareid kommune og ved Kårsteinen i Sula kommune. Det er planlagt å måle vinden på 
master i punkter nær de mulige fremtidige brotårn. Hver mast har arme som går ut fra 
masten i tre høyder hvor det skal måles vind med soniske vindmålere. En sonisk vindmåler 
måler vindstyrke, vindretning og turbulens. Høyden av masten er valgt i forhold til terrenget 
slik at målehøyden for den høyeste av vindmålerne blir 100m over havnivå.  
 
Terrenget i området er svært bratt og fjellene går opp i 500 m. På slike steder vet vi av 
erfaring at det lett kan bli spesielle vindforhold i form av sterk turbulens, varierende 
vindretning og sterk vertikalvind. Det er også viktig å kartlegge hvordan vindkastene i flere 
høyder kan variere i takt, da dette har betydning for hvordan brua utformes slik at den ikke 
får mulighet for å settes i svingninger den ikke skal ha. Dette har betydning både under 
bygging og for senere trafikkavvikling på brua. Målingene fra mastene vil gi en god 
beskrivelse av vinden like over og like under høyden av brua (70 m) og samtidig si noe om 
vinden oppover de langs de planlagte brutårnene.  
 
For videre høyder opp til 400 m og utover fjorden langs bruspennet, planlegges det 
fjernmåling med laser (Lidar) og kjøring av meteorologiske modeller. Men modeller er ikke 
virkeligheten og både de og målinger med Lidar må verifiseres mot konvensjonelle målinger 
fra master der det er mulig. Sammenligningen kan ikke gjøres for nær bakken da 
sammenhengen mellom metodene forstyrres endringer i ruhet som busker og trær, grensen 
mellom sjø og land eller bygninger.  Ved de planlagte målepunktene er avstanden inn til den 
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bratte fjellsiden svært kort, spesielt i lav høyde. Det er derfor svært viktig å måle høyt nok 
for å minske denne innflytelsen. Avstanden til trær og busker er mye lengre i 100 m nivå enn 
i for eksempel 30 m nivå. 
 
En punktvis oppsummering av betydningen av høyde og plassering av mastene i Sula 
kommune: 
 

1) Målinger i de punktene hvor brotårn skal stå gir direkte informasjon som kan brukes 
i dimensjoneringen av en bro. Dermed unngår man usikkerheter i forbindelse med 
interpolasjon. 

2) Det skal beregnes statistikk av vinden i punktene hvor mastene står og i de tre 
høyder det måles - middelverdi, vindkast, fordelingen av vinden på vindstyrke og 
vindretning. Brotårn på en eventuell hengebro kan blive opp til 400m høye og det er 
viktig med gode estimater av vertikale endringer i middelvind og turbulens så høyt 
som mulig.  

3) Terrenget er komplisert og det gjør det vanskelig å interpolere til andre punkter eller 
større høyder. En lav mast på 10-50m vil ikke kunne måle vinden høyt oppe. Det er 
usikkert om det er mulig å ekstrapolere opp, basert på målinger nær bakken.  

4) Vindspektra og vertikal samvariasjon av både langsomme men også hurtige 
svingninger er viktig for dimensjonering av brotårnene. Komplisert terreng sammen 
med sterk vind gjør det høyst usikkert kun å bruke data fra de nederste 10-50 meter. 

5) Målingene og simuleringene fra modellen sammenlignes og brukes til å verifisere 
modellen. I komplisert terreng og når interessen er i punkter høyt over bakken, som 
brotårn er, gir det mer brukbart resultat når det verifiseres mot målinger høyere 
oppe. 

6) Målingene skal brukes til kalibrering av vindberegningene fra numeriske modeller og 
gi lange tidsserier som kan benyttes til å estimere returverdier. 

7) Lidarmålingene vil benytte målingene fra masterne på begge sidene av fjorden som 
referanse. 

 

3.5 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Tiltaket er ikke av en slik karakter at det utløser krav om konsekvensutredning.  
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4 Planprosess og medvirkning 
Før planprosessen ble igangsatt ble det tatt kontakt med grunneierne for å forsøke å få på 
plass frivillig avtale. Det ble gjennomført møte med den ene grunneieren for å orientere om 
tiltaket som er tenkt gjennomført. Dette er standard prosedyre for slike prosjekt. I dette 
tilfellet har det ikke lyktes oss å inngå en frivillig avtale om leie av nødvendig grunn til 
oppsetting av mast. 
 
Vindmålermastene er regulert i hht § 12-3 i plan- og bygningsloven. Det ble meldt oppstart 
iht §12-8 i Sulaposten og Sunnmørsposten i uke 3 i 2017. Høringsfristen i forbindelse med 
varsel om oppstart var fire uker og var satt til dato 14.02.2017. Det kom inn i alt 6 
merknader i forbindelse med varsel om oppstart, disse er omtalt og behandlet i siste avsnitt 
i dette dokumentet. Planen er nå på offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist 10.04.17. 
 

5 Ferjefri E39 
E39 går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og går blant annet innom Stavanger, 
Bergen, Ålesund og Molde. Stortinget har som ambisjon å binde Vestlandet sammen 
gjennom en opprustet og Ferjefri E39 innen 2035. 
 

 
Figur 4: Eksempel på hvordan bru over Sulafjorden kan komme til å se ut 

 
Regjeringen har bedt transportetatene vise hvordan Stortingets ambisjon kan gjennomføres. 
Det er laget en utviklingsstrategi som viser hvordan det er mulig å gjennomføre ambisjonen 
innen 2035. Utviklingsstrategien legges fram sammen med transportetatenes grunnlag til 
NTP 2018–2029.  
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Oppsummert viser strategien at: 
 

o Det er teknologisk mulig å gjennomføre ambisjonen: Det er startet et 
omfattende arbeid med teknologiutvikling som bygger videre på kunnskap 
utviklet for offshore-næringene og for vegbygging. Avhengig av kompleksitet 
og lengde er teknologien klar innen to til sju år. 

o Det er planleggingsmessig mulig å gjennomføre ambisjonen: Det er mulig å 
gjennomføre planlegging etter plan- og bygningsloven på hele strekningen i 
tide for utbyggingen. Denne planleggingen vil på vanlig måte involvere 
lokalbefolkningen, og gi gode løsninger for arealutnyttelse, naturinngrep med 
mer. 

 
Det er gjennomført KVU og KS1 for alle fjordkryssingene (Sognefjorden ferdigstilles høsten 
2016). Planlegging etter plan- og bygningsloven er startet på de viktigste strekningene. Det 
er mulig å gjøre all nødvendig planlegging slik at Stortingets ambisjon kan realiseres innen 
2035, gitt en robust finansiering av dette arbeidet tidlig i NTP-perioden. Statens vegvesen 
forventer store effektiviseringsmuligheter i å kunne planlegge lengre strekninger samtidig. 
 

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 
Mastepunktet ligger på Kårstein i Sula kommune, ca. 2,6 km fra Sulesund ferjekai. Punktet 
ligger mellom den kommunale vegen og sjøen.  

6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Mastepunktet ligger i utmark. Området er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. 
Området har en rød skravur i kommuneplanen som symboliserer skredfare. 

6.3 Teknisk infrastruktur 
Punktet hvor masten skal settes opp ligger mellom den kommunale vegen og sjøen. Det går 
en høyspentledning på oppsiden av den kommunale vegen. Det ligger et muffeanlegg ca. 
150 meter fra planlagt mastepunkt, hvor høyspentledning går fra luftspenn til sjøkabel.  

6.4 Landskapsbilde og friluftsliv 
Punktet hvor masten skal stå ligger mellom den kommunale vegen og sjøen. Det er ikke 
avmerket turstier i området. Fjellet bak med Tverfjellet, Vardane og Rundehornet mfl er 
populære turmål. Det går en tursti opp på fjellet fra Røysa som ligger ca. 1,3 km fra 
Kårsteinen. Vi har fått opplyst at strandlinjen brukes til friluftsliv og buldring.    
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6.5 Nærmiljø og naboer 
Det er ikke bebyggelse i umiddelbar nærhet. Nærmeste hus er ca. 700 meter i retningen mot 
Sulesund ferjekai.   

6.6 Naturmangfold og kulturmiljø 
GisLink hos Fylkesmannen, Naturbasen og artskart hos Miljødirektoratet er sjekket ut for 
naturverdier og kulturmiljøverdier i området. Det er ingen registreringer i området.   

6.7 Andre forhold 
Området er markert med en rød skravur i kommunedelplanen som symboliserer skredfare. 
Området er også i faresonen mht en mulig flodbølge fra Åkernesskredet. 
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 
Området som reguleres er 175 meter langt og 13 meter bredt, total areal 2,46 daa. Masten 
er planlagt satt opp der det er tegnet inn en sirkel på plankartet. Resten av området er 
regulert for å ha mulighet for å etablere en enkel tilkomstveg for gravemaskin inn til 
mastepunktet. Presis hvor den tilkomstvegen vil bli etablert er ikke endelig avklart. Hele 
området reguleres i henhold til Plan- og bygningsloven §12-5, nr 2 – Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur.  
 

 
Figur 5: Eksempel på en vindmålemast uten barduner 
 
Masten ved Kårsteinen har ikke barduner, og vil komme til å se ut slik som på bildet over.  
Stripen mellom sjøen, veien og høyspentlinjen er smal, og det er ikke plass til barduner i 
dette området.  
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7.2 Tekniske forutsetninger 
Masten ved Kårsteinen vil være 78 meter høy og har ikke barduner. 

 
Figur 6: Illustrasjon av vindmålemast på Kårsteinen 

7.3 Fundamentering 
Masten skal fundamenteres til fjell, med fjellbolter som bores ned ca. 5 m, og disse gyses 
fast med mørtel.  

 
Figur 7: Fundament forankret, og klart for understøping. 
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Det vil bli brukt gravemaskin til avdekking av fjell. Det vil bli brukt borerigg for boring av 
hull til forankringsbolter. For tilkomst av gravemaskin og borerigg blir det behov for 
utjevning av terreng og bygging av enkel tilkomstvei. Det kan bli behov for noe utfylling av 
tilkjørt masse. Under bunnflensene til masta vil det bli utført understøp. Høyde på understøp 
vil variere med høydeforskjell i terrenget. Understøp vil bli så lav som praktisk mulig. 
 

 
Figur 8: Eksempel på tilkomst med borerigg 
 

7.4 Bygging 
Bygging utføres med helikopter eller kran, eller en kombinasjon av disse. Ved bruk av kran 
vil det bli utført fra eksisterende fylkesvei. Det kan bli behov for kortere stenging av vei.  12 
meters elementer skrues sammen på monteringsplass og fraktes deretter inn med 
helikopter/kran. Normalt monteres en og en seksjon der seksjonene skrues sammen av 
personer som klatrer i masten. Sensorer festets til masten i ulike høyder og kabler trekkes 
ned til et skap med loggerutstyr i bunnen på masta. 
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Figur 9: Eksempel på mast med fundament og klatresikring 

7.5 Vedlikehold og bruk 
Etter at vindmålermasta er montert, vil det være behov for gang-adkomst til masta fra 
offentlig veg. Det vil være behov for tilsyn av selve masta og rutinemessig kontroll av 
målesonder og strømforsyninger. Dette vil bli utført av personell som går fra offentlig veg og 
som vil klatre opp i masta for tilkomst til målesonder og annet teknisk utstyr. 

7.4 Demontering  
Ved demontering benyttes helikopter og kran som under montering. Elementer vil bli fraktet 
bort til sammenskruingsplass, demontert videre der og fraktet bort med lastebil. Stålbolter 
for fundament vil bli kappet ved betongkant. Betong vil bli tildekket med løsmasser. 
Midlertidig anleggsvei vil bli jevnet ut i terrenget og sådd til etter avsluttet prosjekt. 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Samfunnsmessige forhold 
Forundersøkelser knyttet til vindlaster er en forutsetning for forprosjektet for 
brukonstruksjon over Sulafjorden. Ferjefri E39-prosjektet medfører behov for store 
konstruksjoner og områdene er utsatt for vind og vær. Vindmålinger er helt nødvendige for 
det videre arbeidet.  

8.2 Naboer 
Det er ingen naboer i umiddelbart nærhet. Nærmeste hus er ca. 700 meter i retningen mot 
Sulesund ferjekai, disse vil ikke bli berørt av vindmålemasten på Kårstein.   

8.3 Landskap og friluftsliv 
Masten som er 78 meter høy. Den er ganske slank og har ikke barduner. Terrenget rundt er 
bratt og på avstand vil den i noen grad kunne bli kamuflert av fjellet i bakgrunnen. Masten 
kommer ikke i direkte konflikt med turstier. Fjellet bak om masten er som nevnt et mye 
brukt turmål, men masten vil ikke komme i konflikt med utsikten fra dette høye fjellet.   
 
De som bruker strandlinjen ved Kårsteinen, til friluftsliv og/eller buldring vil nok oppleve 
masten som et fremmede element i landskapet. Masten er ikke til fysisk hindring for aktivitet 
i området, men den vil representere et inngrep. Området har en del inngrep fra før med veg, 
høyspentlinje og muffeanlegg, men ingen av disse er så høye og dominerende. Når masten 
fjernes vil området bli tilbakeført, og opplevelsen vil da bli den samme som tidligere.  

8.4 Naturmangfold 
Det skal foretas vurderinger etter naturmangfoldslovens (nml) §§ 7- 12 i reguleringsplaner. 
Det er i relevante naturbaser (artskart og naturbasen) ingen registreringer i planområdet som 
er til hinder for oppføring av vindmålemasten. Kunnskapsgrunnlaget (jf. § 8) vurderes i dette 
tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- og 
bygningsloven. Oppføring av vindmålemasten vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig 
eller irreversibel skade på naturmangfoldet (jf. § 9). Etter endt forsøksperiode skal masten 
demonteres og fjernes. Betongfundamentet vil bli dekket av løsmasser og midlertidig 
anleggsveg skal jevnes ut og tilsås med stedegne planter. Føre var prinsippet vil derfor ikke 
være aktuell i denne planen. Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette 
tilfellet å være liten med bakgrunn i at det kun skal oppføres en mast og en enkel 
adkomstveg (jf. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må 
hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. § 11). 
Tilbakeføring av området skal sikres i bestemmelsene og tiltaket vil ikke føre til varig skade 
på naturmiljøet. Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade 
naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. § 12). Staten 
vegvesen mener dermed at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.  
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8.5 Kulturmiljø 
Det er ingen kjente kulturminner i tilknytning til planområdet. Fylkeskommunen vil under 
perioden med offentlig ettersyn synfare området og vurdere behov for eventuell 
kulturminneundersøkelse.  
 

8.6 Naturressurser 
Vindmålemasten vil ikke påvirke eventuelle naturressurser. 
 

8.7 Støy og vibrasjoner 
Det vil ikke være støy og vibrasjoner fra masten med unntak av når masten monteres og 
senere demonteres. 
 

8.8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Beredskapsseksjonen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidet en sjekkliste for 
vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanlegginga, denne er benyttet for ROS-analyse 
i prosjektet, se tabell på neste side.  
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Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a 

Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?  
Kommentar: område er markert som fareområde på grunn av skred i 
kommuneplanens arealdel. Vegvesenet har vurdert at denne risikoen er 
akseptabel å ta for en slik vindmålemast.  

 X 

b 

Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? 
Kommentar: området er innenfor oppskyllingshøyden for den mulige 
Åkernes-flodbølgen. Vegvesenet har vurdert at denne risikoen er 
akseptabel å ta i forbindelse med en vindmålemast.  

 X 

c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X  

d Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til 
auka nedbør som følgje av moglege av klimaendringar? 

 
X 

 

e Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus? X  

F 

Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. 
havnivåstigning som følgje av endring i klima? 
Kommentar: området er sårbart for ekstremvær, men masten er 
dimensjonert for å klare meget store påkjenninger. 

 
 

X 

g Er faren for radon vurdert i området?  X  
h Er det tatt omsyn til ein potensiell fare for radon (radonsperre)? X  
i Anna (Spesifiser)?   

Omgivnad 

a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken? X  
b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X  

c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversvømning i 
lavereliggende område? 

 
X 

 

d Anna(spesifiser)?   

Verksemds-
risiko 

a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder 
(industriføretak etc.), utgjere ein risiko? 

X  

Brann/-
ulykkes-
beredskap 

a Har området tilstrekkeleg sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?  
 

X 

b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?  X 

Infrastruktur 

a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området: 

X  

c Er det transport av farleg gods til/gjennom området? X  
 

Kraft-
forsyning 

a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentlinjer? X  
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X  
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X  

Vass-
forsyning 

a Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området?  X 

b Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere 
ein risiko for vassforsyninga? 

 
X 

 

Sårbare 
objekt 

a 
Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: 

- Elektrisitet, teletenester, vassforsyning, eller renovasjon/spillvatn? 
 
X 

 

b Er det spesielle brannobjekt i området? X  
c Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området? X  

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidligare bruk 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X  
c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X  
d Anna (spesifiser)? X  

Ulovleg 
verksemd  

a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? X  
b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X  
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9 Merknader ved melding om oppstart av planarbeid 

Merknad nr. 1, fra Bodil V. Karlsen og Jan Voldsund som eiere av gnr.192 bnr.14 

En slik mast vil føre til relativt stort inngrep i naturen i strandlinjen. Området nærmest Kårsteinen 
er det absolutt fineste og mest framkommelige langs strandlinja. Plassering av masten på 
Kårsteinen vil derfor ødelegge det fineste området og masten vil bli meget framtredende. Foreslår 
at masten plasseres inn mot skogen øst for Kårsteinen der strømkabel er lagt til sjø. 
 
Masten er meget høy, så vi regner derfor med at planområde vil omfatte hele området som den vi 
ha konsekvenser for. 
 
Området ligger tett inn mot Sulafjellet der det tidligere har vært rasfare. Det kan kanskje vurderes 
at det ikke lenger er rasfare, men vil området bli vurdert i denne henseende. 
 
Vegvesenets sin kommentar: 
Den foreslåtte plasseringen av vindmålermastene i Sulafjorden er utarbeidet av 
Meteorologisk Institutt for best mulig å undersøke vindforholdene i fjordsystemet, og på de 
aktuelle brustedene. I tillegg har vi undersøkt grunnforholdene for de foreslåtte 
vindmålermaster for å planlegge valg av type vindmålermaster og fundamentering. Stedet 
som er valgt ut på Kårsteinen er det best egnet både for målingene og med hensyn til 
grunnforhold og tilkomst. En endret plassering av vindmålermasten vil medføre mer usikre 
måleresultater for det valgte målepunktet på Kårsteinen. Dette er ikke ønskelig, da 
resultatene fra de meteorologiske målingene skal være grunnlag for vår dimensjonering av 
brua over Sulafjorden. Vi ønsker derfor ikke en endring i den foreslåtte plasseringen av 
vindmålermasta på Kårsteinen. 
 
Det er valgt en mastetype uten barduner og det fysiske inngrepet er derfor begrenset. Det er 
høyst sannsynlig den visuelle forurensingen som vil bli største ulempen. Masten skal ikke 
være til hinder for friluftsliv, tur, bading, fisking og grilling, og ved aktivitet rettet mot sjøen 
vil masten ligge bak. Masten er plassert så nær vegen som mulig for å samle inngrep.  
Gjennom planen regulerer vegvesenet det området som det kan bli inngrep i, i forbindelse 
med bygging. Influensområdet i forhold til blant annet landskapsverdier og friluftsliv er 
vurdert i planomtalen.  
 
Masten bør ikke komme for nær høyspentlinjen pga krav i forhold til elektroforeskrifter, og 
da det skal brukes helikopter og long-line under montering så vil vi helst ha litt avstand av 
sikkerhetsmessige årsaker. Vi bør ha minimum 100m fra masten til 132 kV høyspentlinjen.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel markert som fareområde for ras og fareområde i 
forbindelse med en eventuell flodbølge knyttet til skred ved Åkernes. Disse fareområdene er 
uendret i forbindelse med denne reguleringsplanen.  
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Merknad nr. 2, fra NVE region Vest, avdeling for skred- og vassdrag 

NVE har ingen innspel til detaljreguleringsplan for vindmålemast på Kårsteinen. 
 
Vegvesenets sin kommentar: 
Tatt til etterretning.  
 

Merknad nr. 3, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen viser til naturmangfoldsloven §7 og påpeker at det må gå frem av 
planomtalen hvorledes prinsippene i §§ 8-12 i loven er tatt hensyn til og vektlagt i 
vurderingen av saken. Videre påpeker fylkesmannen at det må gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planområdet. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal merkes av i 
kartet som hensynssone, jf. Plan- og bygningsloven § 12-6.  
 
Vegvesenets sin kommentar: 
Prinsippene i naturmangfoldsloven er vurdert i avsnitt 8.4. Ros-analyse er gjort i avsnitt 8.8. 
Vegvesenet har vurdert at man for den pågjeldende installasjon, kan akseptere den 
skredfaren som er i området.  Hele området som reguleres i denne planen, reguleres til §12-
5, nr 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er ikke åpning for anen bruk.  
 

Merknad nr. 4, fra Harry-John Kvasnes 
Viser til varsel om oppstart av planarbeid – vindmålemast på Kårsteinen i Sula kommune. Vi 
ber med dette om at det blir tatt hensyn til at området er et yndet besøksområde med lett 
tilgang til svaberg, strand og fjøre.  Det går ikke frem av kartet eksakt hvor masten er tenkt 
oppført, men ber om at den ikke settes opp nærmere enn 150 meter fra selve neset ved 
Kårsteinen. 
 
Lett tilgjengelig som svabergene ved Kårsteinen er, tar mange familier med seg engangsgrill 
og koser seg i det flotte området med grilling og aktivitet som f.eks. fisking eller leting etter 
krabbe, og lignende i fjøra. Det er også et yndet område for buldring og klatreaktiviteter.  
 
I dette området er det også observert skarv, havørn og andre fuglearter som naturlig hører 
til fjord og havområde i nærheten. 
 
Ettersom masten er tenkt oppført med en høyde på 78 meter, kan vi ikke se at kvaliteten på 
vindmålingene vil forringes om masten flyttes 150 meter vest for Kårsteinen. Den vil her 
være skjult i terrenget på en helt annen måte enn ved å plassere den på svabergene ved 
Kårsteinen.  
 
Vegvesenets sin kommentar: 
Se svar til merknad nr 1. Det er av måletekniske årsaker lite ønskelig å endre plasseringen 
for masta.  
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Merknad nr 5, fra Klatreklubben Ålesund v/Kyrre Søholt 

Klatreklubben Ålesund ynskjer å komme med innspel til  reguleringsplanarbeidet for den 
planlagde vindmålemasta ved Kårsteinen i Sula kommune. 
Området foreslått for målemasta er, slik vi forstår det, like ved eller i det eldste og mest 
brukte "buldre"-feltet i Ålesundsområdet (buldring er usikra klatring på høge steinar og lave 
klipper), og vi fryktar at mast, fundament eller anleggsveg vil øydelegge nokon av steinane 
eller være til hinder for klatring i området. 
  
Det kan nemnast at buldrefeltet ved Sulebust er rekna for å være det feltet på Sunnmøre med 
høgast tettleik av kvalitetsruter. 
 
Bilete under syner området med etablerte bulder markert med raud firkant og Kårsteinen 
markert med blå sirkel med kvitt kryss. 

 
  
Lenkene under viser etablerte ruter i området, som vist hjå Klatreklubben Ålesund si 
heimeside, samt den internasjonale sida 27crags.  
http://www.klatreklubben.no/wp/wp-content/uploads/2015/11/sulabulder.pdf 
https://27crags.com/crags/sula/topos/sulamitten 
  
Det er Klatreklubben Ålesund sit ynskje at mast, fundament og anleggsveg blir trekt aust 
mot skogen for å bevare klatremuligheitene og for å ivareta den fine naturopplevinga i 
området.  
 
Vegvesenets sin kommentar: 
Vindmålemasten er ikkje planlagt plassert innenfor det røde rektangelet, se plassering i figur 
3 og 4 i dette dokumentet. Se ellers svar til merknad nr 1 med begrunnelse for valg av 
område.  
 
 
 
 

http://www.klatreklubben.no/wp/wp-content/uploads/2015/11/sulabulder.pdf
https://27crags.com/crags/sula/topos/sulamitten
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Merknad nr 6, fra Møre og Romsdal Fylkeskommune  
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:  
 
Automatisk freda kulturminne: Vi ønsker å gjennomføre ei synfaring og eventuelt ei 
påfølgjande registrering, jamfør kulturminnelova §9, for avklare om det ligger ukjente 
gravrøyser i det aktuelle området for vindmålemast på Kårstein. Dersom det blir aktuelt 
med ei registrering pliktar tiltakshavar å dekkje utgiftene til slik registrering, jamfør § 10 
i KML. Vi gjer merksam på at planen ikkje kan eigengodkjennast før synfaring og 
eventuell registrering er gjennomført og området eventuelt er frigitt etter 
kulturminnelova. 
 
Vegvesenets sin kommentar: 
Tatt til etterretning. SVV har tatt kontakt med fylkeskommunen for å få gjennomført disse 
undersøkelser. Offentlig ettersyn blir gjennomført som planlagt, men planen kan først 
godkjenne   
 
 

10 Sammendrag av merknader ved offentlig ettersyn av forslag til 
reguleringsplan 
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Planidentifikasjon:   Saksnr (Acos)  Egengodkjenningsdato: Egengodkjent av: 

ID 201700071      xxx   xx.xx.20xx  xxxx 
 

 
 

§ 1 - Generelt 
 
1.1 - Gyldighetsområde: 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrenser. Innenfor disse grensene skal areala brukes slik som planen (plankartet og 
bestemmelsene) fastsetter. 
 
1.2 - Andre lover og vedtekter: 
Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven (pbl.) og gjeldende 
bygningsvedtekter for Sula kommune. 
 
1.3 - Unntak: 
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gjort gjeldende, kan det ikke 
gjøres privatrettslige avtaler som er i strid med disse. 
 
Unntak fra plan og reguleringsbestemmelser kan, der særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunen. 
 

§ 2 - Reguleringsformål 
 
Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2)  
- Annen veggrunn - teknisk anlegg, offentlig (o_SVT) 
 
 
 

§ 3 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.1 – Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
Det tillates oppført en vindmålermast innenfor området regulert til annen veggrunn. Innenfor 
regulert område tillates det også etablert en adkomst for oppføring og vedlikehold av 
vindmålermasta.  
 
Etter at nødvendige vindmålinger er gjennomført, skal installasjonene fjernes og området skal 
tilbakeføres og revegeteres med stedegen vegetasjon. Når måler vindmålerutstyr er fjernet og 
området er istandsatt skal arealet tilbakeføres til LNF. 
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