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Rådmannens vedtak:
Forslag til mindre endring av detaljregulering for Kulstad boligfelt legges frem til høring og
offentlig ettersyn, med påfølgende endringer:
- Regulert høyde på støyskjerm justeres slik at det samsvarer med opprinnelig vedtatt plan.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.
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Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Kulstad boligfelt - revidert
materiale 08.01.2018
Endringsforslag
Perspektiv plan
Perspektiv vest
Perspektiv front
Brev statens vegvesen - ny avkjørsel
Brev - statens vegvesen - ny avkjørsel
Endringer i bestemmelser

Saksopplysninger:
Gjeldende plan og bakgrunn for endringen
Gjeldende detaljreguleringsplan for Kulstad boligfelt, datert 29.10.2012, legger opp til
eneboligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. Markedet på eneboliger i
Vuku har ikke vært tilstrekkelig siden feltet ble regulert og man har slitt med å få solgt tomtene.
Endringen gjennomføres nå som et ledd i å øke attraktiviteten på området ved å tilpasse
bebyggelsen dagens markedsetterspørsel.
Mindre endring:

Endringen går primært på tomteinndeling og utnyttelse, men det er også lagt opp til ny avkjørsel
fra fylkesvegen og intern kjøreveg er kortet ned. Det er videre gjort en reduksjon i lekeareal og
parkering foreslås nå løst på egen tomt i stedet for felles parkering.

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Ny avkjørsel er avklart opp mot Statens vegvesen som har uttalt seg til saken – jf. Vedlagt skriv.
De har ingen merknader til at det opprettes ny avkjørsel.
Lek og uteopphold
Opprinnelig detaljregulering legger opp til 800m2 felles lekeareal. Forslag til mindre endring
reduserer dette arealet med 300 m2, samtidig som antall boenheter øker – jf. Vedtatt plankart og
bestemmelser.
Kommuneplanens arealdel stiller krav om minimum 50 m2 felles uteareal pr. boenhet. Dette
skal dokumenteres. Ved 11 boenheter er det krav til minimum 550 m2. Endringsforslaget satte i
utgangspunktet av 500 m2 i plankartet. Beskrivelsen sier imidlertid 530 m2. Kravet til felles
uteareal var med det ikke innfridd i opprinnelig forslag og man har derfor revidert plankartet.
Plankartet hjemler nå 600 m2. Øvrige krav til sammenhengende småbarnslekeplass og
uteoppholdsareal er også sikret. Kommunen har ingen merknader til dette punktet.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det foreligger en egen ROS-analyse for området. Søknad om mindre endring legger denne til
grunn.
Det er gjennomført geoteknisk utredning i forbindelse med opprinnelig vedtatt plan. Denne tar
utgangspunkt i kun eneboligbebyggelse. Søknad om mindre endring legger opp til en annen type
bebyggelse og det vil være behov for en ny utredning for denne typen bygg hvor dette tenkes
etablert. Planbestemmelsene sikrer dette med å vise til «nytt punkt» om at områder hvor det
legges opp til flermannsboliger, skal avklares med en egen geoteknisk undersøkelse før området
kan bebygges.
Andre aktuelle forhold
Tilgjengelig boenhet
Bestemmelsen om tilgjengelig boenhet er foreslått tatt ut.
Planprosess
Medvirkning
Det er ikke krav til melding om oppstart ved søknad om mindre endringer. Det er imidlertid
hentet inn forhåndsuttalelse fra Statens vegvesen i denne saken før søknaden ble fremmet til
kommunal behandling. Øvrige uttalelser forventes hentet inn gjennom høring og offentlig
ettersyn – jf. Plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd.

For øvrig er saken sendt på intern høring til de aktuelle fagområdene som er berørt.
Ny plan- og bygningslov f.o.m 01.07.2017:
Ny plan- og bygningslov ble rettskraftig f.o.m 01.07.2017. Ny lov innebærer flere endringer i
lovverket rundt reguleringsplaner og konsekvensutredninger. Relevant for denne saken og som
er verdt å nevne er endringen i § 12-14 andre ledd, hvor kriteriet «mindre endringer» er erstattet
av formuleringen «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktig natur- og
friluftsområder.»
Oppsummering av hva som inngår i lovendringen er referert nedenfor er et direkte utdrag fra
regjeringens Rundskriv Nr. H-6/17 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og
matrikkellova (pdf).

Ny teknisk forskrift f.o.m 2018:
TEK 17 er vedtatt, men trår i full kraft først ved årsskiftet. I mellomtiden er det lagt opp til en
overgangsperiode mellom ny og gammel forskrift. Det vil si i praksis at man kan velge mellom å
benytte TEK 10 eller TEK 17 i byggesaken frem til årsskiftet. Planendringen det nå er snakk om
forventes ferdig behandlet i 2018. Kommunen har derfor vurdert endringen opp mot TEK 17 og
ikke TEK 10.
Vurdering:
Søknaden samsvarer med føringene i plan- og bygningsloven som lemper mye på kravet til
mindre endringer, sammenlignet med opprinnelig lov fra 2008. Endringsforslaget forholder seg
stort sett innenfor hovedrammene i gjeldende plan, med unntak av lekearealet som nå avviker
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel med 20 m2. Kommunen har ikke hatt vesentlige

innvendinger mot denne reduksjonen i denne konkrete saken, da arealet som er redusert ligger i
bratt terreng. Det er imidlertid ikke vanlig å akseptere at kravet til felles uteoppholdsareal bryter
med det som er hjemlet i overordna plan. Kommunen har derfor stått fast på å opprettholde
minimumskravet på 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Dette kan imidlertid få
konsekvenser for utnyttingen av området, gjennom tettere plassering av bebyggelsen eller at
man i ytterste konsekvens må redusere antall boenheter.
Støyskjerming:
Verdt å nevne er at høyden på regulert støyskjerm er blitt redusert med 10 cm. Dette oppleves
som en skrivefeil og ikke en bevisst handling. Kommunen har valgt å endre bestemmelsen
tilbake til det opprinnelige som er nedfelt i vedtatt plan. Dette endres før planen legges frem til
høring og offentlig ettersyn.
Naturmangfoldloven (NMFL)
Søknaden er rutinemessig kontrollert opp mot GiNT, Naturbase, artskart og kommunens egen
forvaltningsbase. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, tatt i betraktning områdets
beliggenhet. Endringen omfatter et regulert eneboligområde.
Det er ikke registrert naturverdier innenfor området fra før i forbindelse med den opprinnelige
reguleringsplanen og det er heller ikke forventet å finne «nye» verdier i området av vesentlig
forvaltningsverdi. Føre-var-prinsippet vurderes derfor ikke som aktuelt for denne saken – jf.
NMFL § 9. Den samlede belastningen iht. NMFL § 10 forventes heller ikke å bli for stor i
forhold til naturverdiene i området. For øvrig forventes forutsetningene i NMFL§11 og 12 fulgt
opp ved utbygging av feltet.
Tilgjengelig boenhet
Bestemmelsen om tilgjengelig boenhet iht. TEK 10 er foreslått tatt ut, men regulanten har stilt et
åpent spørsmål angående andel tilgjengelig boenheter og plasseringen av disse i forslag til nye
bestemmelser.
Opprinnelig vedtatt plan viser til TEK 10 § 12-2 som sikrer at hus uten krav om heis skal ha alle
hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på bygningens inngangsplan. Det
legges i endringsforslaget opp til bebyggelse i to etasjer med mulighet for sokkel.
Forutsetningen for at dette kravet utløses er at alle hovedfunksjonene blir plassert i et og samme
plan. Kravet til tilgjengelig boenhet oppfattes med det som frivillig, basert på hvordan man
velger å plassere hovedfunksjonene i bygningsmassen.
Kommunen har ikke for vane å hjemle bestemmelser som allerede er sikret i teknisk forskrift og
man tilstreber så langt det lar seg gjøre å sikre at bestemmelser i reguleringsplaner ikke er
strengere enn det som er hjemlet her. Når det kommer til tilgjengelig boenhet har kommunen
derimot en variert praksis og det er en av få bestemmelser som er hjemlet i teknisk forskrift hvor
kommunen kan tilføye strengere krav i reguleringsplaner.
I gjeldende plan er bestemmelsen i teknisk forskrift videreført, men den er ikke formulert
strengere – hvilket betyr at man i realiteten ikke har noen særlige krav til tilgjengelig boenhet.
I kommuneplanens arealdel er det heller ikke hjemlet noe minimumskrav til tilgjengelig
boenhet, men ny kommunedelplan for Verdal by som ble vedtatt nå nylig legger opp til at
minimum 30 % av alle boenheter skal være utformet som tilgjengelige boenheter. Dette skyldes
et økt fokus på tilgjengelige boenheter i planleggingen.

Kommunen vurderer spørsmålet om krav til tilgjengelig boenhet som relativt åpent i denne
saken. Kommunen opplever at det er lagt opp til at det er kommunen selv som skal vurdere
behovet. Kommunen vil understreke at det er betenkelig om det ikke legges opp til en sikring av
tilgjengelige boenheter i planer av nyere dato. Det vises i den forbindelse til nylig vedtatt
kommunedelplan for Verdal by.
Tatt i betraktning at det er snakk om en mindre endring av gjeldende plan, blir dette imidlertid
tatt opp ved sluttbehandling, siden førstegangs behandlingen gjennomføres administrativt. Krav
til 30 % tilgjengelige boenheter vurderes ikke som et urimelig, men vil ha betydning for
utnyttelsen og om hvorvidt man kan prosjektere vertikaldelte boenheter.

