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Plan 2733



Hvem er vi?
Saksbehandlere i Stavanger kommune

Hovedsaksbehandler: Eivind Leschbrandt Hustvedt, Byutvikling - Plan og arkitektur, Stavanger kommune, 

telefon: 51 50 83 01  - epost: eivind.leschbrandt.hustvedt@stavanger.kommune.no

Sidesaksbehandler: Kristin Von Der Lippe, Byutvikling - Plan og arkitektur, Stavanger kommune, 

telefon: 51 50 75 96 - epost: kristin.von.der.lippe@stavanger.kommune.no

Forslagsstillere

Konsulent: Kristian D. Fosse, Brandsberg-Dahl arkitekter AS,

telefon: 952 87 158 - epost: kdf@bda.no

Eiendomsutvikler: Martin Vold, Breidablikk investering, 

epost: martin@breidablikkinvestering.no
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Hva er en reguleringsplan?
• Kan utformes som en områderegulering eller som en detaljregulering. En 

områdeplan er vanligvis en kommunal plan, mens detaljplaner utarbeides 
av en privat initiativtaker eller av kommunen. Saksbehandlingen er lik for 
begge.

• En politisk vedtatt plan som er juridisk bindende for et avgrenset område.

• Fastsetter regler for hvordan et område skal brukes og bebygges. For 
eksempel bolig, friområde eller vei, og hvor høyt og stort det kan bygges.

• Består av et arealplankart med bestemmelser, og en planbeskrivelse.

• Gjelder frem til en ny reguleringsplan er vedtatt og erstatter den.

• Er styrende for den senere byggesaksbehandlingen.

• Tar ikke hensyn til økonomi eller eierforhold.



4

Oppstarts-
møte

Før reguleringsarbeidet kan starte må det avholdes et oppstartsmøte med 
kommunen. I dette møtet avklares de viktigste forholdene og rammene for 
reguleringsplanen. Før møtet skal forslagsstiller sende inn et planinitiativ med 
blant annet en redegjørelse av intensjonene deres med planarbeidet.

Varsel om 
oppstart

Forslagsstiller må så sende ut varsel om oppstart av planarbeidet til berørte 
grunneiere og offentlige instanser for å gi dem en mulighet til å komme med 
merknader og innspill til utforming av planen. Det blir også kunngjort i Stavanger 
Aftenblad og på kommunens hjemmeside. Vanlig uttalefrist er 6 uker.

Vurdering av 
merknadene

Alle merknader og innspill fra oppstartsvarselet blir gjennomgått av forslagsstiller 
og kommunen, og tatt med inn i den videre utarbeidelsen av planen. 
Merknadene blir kommentert i saken til 1. gangs behandling, det er derfor ikke 
vanlig å gi skriftlig tilbakemelding til den enkelte part.

Utarbeiding av 
planforslag

Det blir så utarbeidet et planforslag med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse 
og andre relevante dokumenter. Plankartet og bestemmelsene viser rammene 
for arealformål, plassering og utforming av bygninger osv.

1. gangs 
behandling

Når forslagsstiller har lagt frem et komplett planforslag legges dette frem til 1. 
gangs behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Politikerne behandler 
planforslaget og kan vedta å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn, eller 
sende det tilbake til administrasjonen for å utføre endringer. De kan og vedta å 
avvise planen.

Høring og 
offentlig 
ettersyn

Høring og offentlig ettersyn blir varslet på samme måte som varsel om oppstart 
og gir partene en siste mulighet til å komme med merknader og innspill til 
endringer i planforslaget.

Bearbeiding av 
planforslaget

Alle merknader som har kommet inn til høring og offentlig ettersyn blir 
gjennomgått. Det kan gjøres mindre endringer i planforslaget, men dersom det 
gjøres større endringer, må planen legges ut på ny høring og offentlig ettersyn.

2. gangs 
behandling

• Planforslaget med eventuelle merknader blir behandlet av politikerne i utvalg for 
by- og samfunnsutvikling for 2. gang, og de kan vedta å sende planen videre til 
endelig vedtak i kommunestyret.

• Planforslaget blir så behandlet i kommunestyret hvor politikerne kan velge å 
vedta det endelige planforslaget, sende planutkastet tilbake til administrasjonen 
for å utføre endringer, eller avvise det.

Kunngjøring

Etter at planen er vedtatt blir den endelige planen kunngjort på lik måte som 
tidligere. Alle parter har da en 3 ukers frist på å klage på vedtaket.

Klage-
behandling

En eventuell klage skal behandles i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dersom 
klagen blir tatt til følge sendes saken tilbake til administrasjonen for endringer. 
Hvis den ikke blir tatt til følge sendes klagesaken til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.

Her er planen nå



Planområdet
• Planområdet ligger i nærheten av Tjensvollkrysset i Eiganes og Våland 

kommunedel, vest for Stavanger sentrum. 

• Planområdet har en størrelse på 3,75 daa. 

• Innenfor planområdet ligger et vernet trehus, en vernet kjerrevei og flere 
store verdifulle trær. 

• Tidligere lå det også en låve, noen små bruksbygninger og en enebolig av
nyere tid innenfor planområdet, men disse er nå revet.
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Gjeldende planer og føringer
• Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.

• Gjeldende regulering er plan 2174 «Reguleringsplan for Eiganes 7, Eiganes 
og Våland bydel», vedtatt 22.09.2008 av Stavanger bystyre. I denne planen 
er planområdet regulert til boligformål med en vernesone rundt den 
vernede boligen og kjerreveien. Det er avsatt et felt på hjørnet av 
planområdet til lekeplass.

• I sør grenser planområdet til veianlegg, i vest til leilighetsbebyggelse, i nord 
til Eiganesveien og i øst til trehusbebyggelse.

Utsnitt fra gjeldende regulering.



Presentasjon av planforslaget
• Planforslaget legger til rette for 11 nye boliger, bestående av rekkehus og 

frittliggende eneboliger. I tillegg skal den eksisterende vernede boligen flyttes 
internt på tomten og tilbakeføres i tråd med en tidligere stilperiode.

• Den nye bebyggelsen er plassert slik at den danner et sentralt tun som opparbeides 
til lek og felles uteoppholdsareal. Kjerreveien gjøres tilgjengelig for allmenn ferdsel 
gjennom området. 

• Planen har en utnyttelsesgrad på 58,2 % BRA.
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Foreslått reguleringsplan
• Biladkomst til planområdet blir fra henholdsvis Eiganesveien og Gamle 

Madlaveien. Det legges opp til 12 parkeringsplasser, hvorav 2 er 
forbeholdt gjesteparkering. 8 av boligene får parkering på egen grunn, 
mens de resterende plassene løses som felles parkeringsareal langs 
Gamle Madlavei. Boligene innerst i østre del av planområdet vil få 
kjøreadkomst fra Gamle Madlavei via kjerreveien.

• Gående og syklende har adkomst til området fra Eiganesveien og Gamle 
Madlavei. Kjerreveien gjennom området gjøres tilgjengelig for fri ferdsel.

• Det planlegges 38 parkeringsplasser for sykkel, hvorav 3 plasser per bolig 
som skal løses på egen tomt.
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Forslagsstillers illustrasjoner
• Bebyggelsen tilpasses omkringliggende småhusbebyggelse i form og 

materialbruk.
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Forslagsstillers illustrasjoner
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Uteområder og solforhold
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Innspill og merknader
Dokumentene finnes elektronisk på: www.stavanger.kommune.no/horing-plan

Frist for å sende inn skriftlige merknader er 27.08.2021.
Merk med «plan 2742».

E-post: postmottak.bos@stavanger.kommune.no
Brev: By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon:

Hovedsaksbehandler: Eivind L. Hustvedt - 51 50 83 01  
eivind.leschbrandt.hustvedt@stavanger.kommune.no

Konsulent: Kristian D. Fosse - 952 87 158 - kdf@bda.no
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