
Plan 2733. Detaljregulering for Gamle Madlaveien 10. 
BESTEMMELSER 

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, 01.12.2020, rev. 07.01.2022 

§ 1  Planens hensikt  

Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger og flytting av 
eksisterende vernede våningshus. Husets fasader skal tilbakeføres og 
verdifulle trær bevares. Planen skal gi området en arkitektonisk og 
miljømessig oppgradering. 

§ 2  Fellesbestemmelser for hele planområdet 

Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og 
materialmessig kvalitet. Energiløsningene skal være enkle, robuste og 
langlivede, med vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering 
av bygningskroppen. 

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og 
bygninger skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 

§ 3  Krav til søknad om byggetillatelse 

3.1 Tegningskrav 

Søknaden skal inneholde plantegninger, fasadetegninger og snitt i skala 
1:200. Tegningene skal vise plassering i terreng, forhold til vei og 
nabobebyggelse med høydeangivelser for eksisterende og fremtidig terreng. 

3.2 Støyanalyse 

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det følge 
dokumentasjon for støyforhold. Det skal dokumenteres at boenhetene har 
luftemulighet mot stille side for minst ett soverom. Boliger skal ha 
hoveduteplass med støynivå Lden ≤ 55 dB. 

3.3 Utomhusplan 

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge teknisk 
plan/opparbeidelsesplan i målestokk 1:200 for alle ubebygde arealer i 
planområdet. 

Planen skal vise terrengbearbeiding, kotehøyder, materialbruk, beplantning, 
lekeutstyr, møblering, adkomster, tilkomst for brannbil, skilting, 
vannhåndtering, belysning, sykkelparkering, vinterbruk (lagring av sand/snø) 
belysning for lekearealer og gangveg og andre faste elementer. Det skal også 
gjøres rede for hvordan trær sikres og bevares i anleggsfasen, jf. § 5.3. 
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Bebyggelsens plassering og høyde skal være målsatt ved inngangspartier og 
mot andre tilstøtende arealer. Trær som skal bevares og nye regulerte trær 
skal vises. 

Materialbruk på lekeplasser, gangvei og adkomstvei inne i feltet skal i 
hovedsak være i naturlige materialer som stein, tre og grus. 

På BK1 og BK3 skal det etableres regnbed tilsvarende 5-10% av boligenes 
takareal på tomtene. 

For BK2 skal det etableres regnbed tilsvarende 5-10% av boligenes takareal 
innenfor BG. 

Takvann ledes til regnbed. Regnbed skal etableres med overløp til offentlig 
overvannsnett. 

Alle dekker på tomtene skal være permeable eller grønne, asfalt tillates ikke. 

Tomter kan ha terrasser eller uteplass på terreng med maks areal på 30 m2. 

Blågrønn faktor skal være minst 0,7. 

3.4 Tekniske planer 

Det skal foreligge godkjente tekniske planer/opparbeidelsesplaner for felles 
og offentlig infrastruktur, herunder også for håndtering av 
overvann, belysning for lekearealer og gangveg, samt plan for sikring og 
bevaring av trær i anleggsfasen.  

3.5 Anleggsperiode 

 Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det legges ved en 
anleggsplan. Planen skal bl.a. vise midlertidige og permanente omlegginger 
av trafikkmønster, adkomster, sykkel- og gangforbindelser. Planen skal vise 
hvordan trafikksikkerheten for gående og syklende er ivaretatt, og skal 
beskrive avbøtende tiltak.  
For sanerings-, bygge- og anleggsperioden gjelder støyretningslinjene i 
kapittel 4, i rundskriv T-1442. 

3.6 Brannvann 

Det skal etableres en vannkum med brannvannsuttak i planområdet. 

3.7 Nettstasjon 

Kapasitet i eksisterende nettstasjon på nordøstre hjørne av Eiganesveien 170 
må utvides slik at den kan betjene nye boliger i planområdet. 

§ 4  Bestemmelser til arealformål 

  4.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 

4.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg. 

Tillatt bruksareal for bolig er 1 830 m2-BRA. I tillegg tillates 360 m2-BRA åpent 
overbygd areal som kan benyttes til carport, eller overdekket privat 
uteoppholdsareal på bakkeplan. Tilsammen 2 190 m2-BRA. 

Balkonger, verandaer, altaner o.l tillates utenfor byggegrense. Carport skal 
bygges innenfor viste byggegrenser for carport. Dette skal være lette, åpne og 
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uisolerte konstruksjoner, der maksimalt halvparten av omsluttende veggareal er 
tett. Konstruksjonene skal omsøkes samtidig med bygget og der de plasseres i 
frisiktsone, gjelder bestemmelser for frisiktsone, jf. § 5.1. 

Det tillates inntil 12 boenheter, inklusiv eksisterende våningshus. Det tillates 
inntil 12 parkeringsplasser for bil, hvorav 2 for gjester. 

Det skal settes av plass for 3 sykler pr. bolig som skal løses på den enkelte 
tomt. I tillegg skal det settes av 2 gjesteplasser sentralt i planområdet, 
tilsammen inntil 38 parkeringsplasser for sykkel. Gjesteplasser skal 
dimensjoneres for lastesykkel. 

4.1.2 Bolig - konsentrert småhusbebyggelse (felt BK1, BK2, BK3, BK4 og BK5) 
  
Tillatt maksimal mønehøyde er oppgitt på plankart. Boligene skal ha saltak 
med takvinkel mellom 45 og 50 grader. Takmaterialet skal være av høy 
kvalitet, og godt tilpasset det vernede huset, og bebyggelse ellers i kvartalet. 
Takpapp- eller platetekking tillates ikke.  
Materialer skal være robuste, miljøvennlige og av høy kvalitet. Fasader skal 
kles med høvlet og malt trepanel. Alle boenheter skal ha egnet privat 
uteplass. Det vernede huset skal fargesettes iht. Fargeutredning og 
fargepalett som er i tråd med stilepoken som huset føres tilbake til. Fargebruk 
på ny bebyggelse skal underbygge og fremheve det vernede huset.  
Vernet hus foreslås malt i en oker gultone hentet fra Sveitserstil 1.del  
Fargekode 3030-y20R Fargekode hentet fra Trehusboka av Tore Drange og 
hans Olaf Aanesen, Jon Brænne. Dette er også en fargetype som vi også ser 
gå igjen i de gamle trehusene som er dokumentert i boka Eiganesveien av 
Hilde Sørby og Per Th. Grimnes. fks. Eiganesveien 123, 40A for å nevne 
noen. Øvrige boliger på området males i rolige farger som fremhever det 
gamle trehuset. Farger forslås som grønn, gul eller hvit, hentet fra Jugend 
perioden, også dokumentert i trehusboka. Fargekode: beige: 2005-Y50R gul: 
1402g-1:8 grønn: 1413f- 1:4. Grønne, gule og beige farger er vanlige farger i 
trebusbyen Stavanger. Endelige fargekoder bestemmes i samråd med 
byantikvaren.  
Innglassing av balkonger av ballkonger tillates ikke.  
Private utearealer som grenser til fellesområder skal skjermes med hekker 
eller busker. Disse skal plasseres inne på den enkelte boligtomt. Gjerder 
tillates ikke. Skjerming mellom private uteareal skal gjøres med bruk av 
vegetasjon eller annen skjerming av høy materialitet. 
Private uteoppholdsplasser på terreng skal opparbeides med steinheller, 
betongheller eller tegl. Terrasser i tre tillates ikke.  
Det skal legges opp til kapasitet på strøminntak og føringsveier for å kunne 
installere ladestasjoner på alle plasser. 

4.1.4 Renovasjon (felt f_RE) 
Innenfor arealet skal det avsettes areal for oppstilling av avfallsbeholdere for 
6 boliger. Arealet skal benyttes som renovasjonspunkt for felt BK2, BK4 og 
BK5. Renovasjon for øvrige felt BK1 og BK3 skal løses på egen tomt. Arealet 
er felles for alle boligene i planområdet. 

4.1.5 Uteoppholdsareal og lekeplass (felt f_UT1, f_UT2 og f_L) 
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Arealene skal beplantes med gress, busker, hekker, stauder eller prydgress, 
såfremt dette er forenlig med bruken. Ny beplantning skal være insekt, og 
allergivennlig. 
Uteoppholdsarealer langs f_GG1 og f_KV skal opparbeides med nye 
natursteinsmurer, med samme steinart som på den vernede muren og uten 
bruk av mørtel.  

Lekeplassen skal etableres som sandlekeplass med en grønn ramme og gis 
et hagepreg. Lekeplassen skal kunne benyttes for fri lek og ivareta 
lekefunksjonen for større barn. Møteplass tilpasset alle aldersgrupper skal 
inngå. 

Arealene er felles for alle boligene i planområdet og skal inngå i utomhusplanen. 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)  

4.2.1 Kjørevei (felt f_KV) 

Del av eksisterende «gårdsvei» skal benyttes til gangtrafikk gjennom området 
og kjøretrafikk frem til felt BK4 og BK5. Del av kjøreveien som ikke ligger i 
hensynssonen, skal opparbeides med kjørefast dekke med gressarmering 
langs BK4 og BK5. Arealet er felles for alle boligene i planområdet. 

4.2.2 Gangvei (felt f_GG1 og f_GG2) 
F_GG1 inngår i sin helhet i hensynssone H570_1, jf. § 5.2. F_GG2 skal være 
gangadkomst for boliger i BK2. Underlaget skal være kjørefast dekke med 
gressarmering. 

Arealene er felles for alle boligene i planområdet. 

4.2.3 Parkering for bolig (felt f-PA) 
Det tillates 3 biloppstillingsplasser, hvorav 2 for gjester. Arealet er felles for 
alle boligene i planområdet. 

§ 5  Bestemmelser til hensynssoner 

5.1 Sikringssone (frisiktsone H140_1 og H140_2) 

Det skal være fri sikt fra 0,5 - 2,5 meter i frisiktsonen. Busker og hekker 
tillates ikke. Oppstammede trær tillates. 

5.2 Annen angitt hensynssone (kulturmiljø H570) 

Eksisterende bygg skal tilbakeføres til sin sin opprinnelige stil fra tiden det ble 
oppført i nåværende størrelse, ca. 1910. Tilbygg og endringer fra senere tid 
skal fjernes. Bygget tillates oppført på ny og høyere grunnmur for å kunne 
utnytte kjeller til varig opphold. Innvendig frihøyde i kjeller skal være 2,4 m. 
Glassverandaen på huset skal reetableres.  

Eksisterende steinmurer langs Eiganesveien skal bevares. Eksisterende 
åpning i muren tillates flyttet og det tillates en ny åpning for en ny avkjørsel. 
Maks. bredde på begge åpninger etter ferdigstillelse er 3,0 m. 
Muravslutninger mot nye avkjørsler skal løes med samme stein som i dagens 
mur og uten mørtel. 

Eksisterende gårdsvei skal opparbeides med grus uten kantstein og 
underlaget skal være kjørefast. Veien skal være åpen for gangtrafikk gjennom 
området fra Eiganesveien til Gamle Madlaveien. 
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Alle tiltak i hensynssonen skal godkjennes av byantikvaren. 

5.3 Eksisterende trær som skal bevares 

Trær avmerket på plankart skal bevares. Der to eller flere vernede trær står 
sammen eller er sammenvokst, kan det vurderes om de skal tynnes/felles for 
å sikre gjenstående tre/trær.  
Der inngrep i bakken kommer nærmere trestammen enn 5 m, må det 
utarbeides tiltaksplan for gjennomføringsfasen for å sikre at treet bevares. 

5.4 Regulerte nye trær 

Det skal plantes et nytt eiketre og en ny sypress innenfor f_L. 
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§ 6  Rekkefølgebestemmelser 

6.1 Tiltaksplan 
Før det kan gjøres tiltak i grunnen, skal det være gjennomført nødvendige 
grunnundersøkelser og det skal foreligge godkjent tiltaksplan, jf. 
forurensingsforskriften kap. 2.    

6.2 Godkjenning av tekniske planer 
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal teknisk plan for utomhusanlegg være 
godkjent av kommunen. 

6.3 Krav om opparbeidelse 
Arealer innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet senest første 
vekstsesong etter at nybygg tas i bruk. 

6.4  Lekeplass øst for planområdet.  

Lekeplassen i skogen øst for planområdet skal oppgraderes med nye benker, og 
minst tre nye lekeapparater, i samråd med Idrett og utemiljø. Lekeplassen er 
lokalisert på gnr/bnr 58/783 i enden av Ogmund Finnsons vei. Lekeplassen skal 
være oppgradert før brukstillatelse kan gis.  

* * *
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