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OPPSTARTSMØTE - PLANSAK                          
 
Plan: Mølleneset, Gnr 52 og Bnr 405 m.fl., Dokkgata 14, Storhaug kommunedel.  

Sted: Teams møte  

Tid: 19.05.2020 

 

Deltagere:  

Martin Lillesand, Prosjektil AS 
Ane S. Dahl, Helen & Hard 
Jo Christian Fougli, Byutvikling 
Iqbal Mohammad, Byutvikling 
Anita Helstrup, Byutvikling 
 

 
Referat fra oppstartsmøte 12.05.2020 og 19.05.2020 

 
Det er gjennomført sonderingsmøter og et todelt oppstartsmøte i saken. I første del av 
oppstartsmøtet 12.05.2020 ble utkast til planinitiativ diskutert. Det ble avtalt at forslagsstiller 
skulle revidere dette, og at oppstartsmøtet skulle fullføres når dette var gjort. Revidert 
planinitiativ ble så gjennomgått den 19.05.2020.  

 
1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 
 
Prosjektil AS og Helen & Hard har sendt inn planinitiativ datert 15.05.2020 på vegne av 
Felleskjøpet Agri. Under følger hovedtrekk, planinitiativ i sin helhet er lagt ved. 
 
Stavanger Havnesilo vurderes solgt og forslagsstiller har besluttet å sette i gang en 
reguleringsprosess for å utvikle området som en del av Stavangers sentrumsområde. 
Stavanger Havnesilo er ikke definert som beredskapslager for korn i dag. Dersom 

Havnesiloen blir omregulert og solgt vil Felleskjøpet Agri bygge opp stor nok kapasitet ved 

øvrige anlegg til å kunne levere tilbud på beredskapslagring dersom det blir aktuelt i 

fremtiden.  

 

Felleskjøpet Agri har behov for fleksibilitet ift fortsatt drift før en evt igangsetting av tiltak. 

Dette ble diskutert at kan videreføres i betemmelser. I gjeldnede plan foreligger et todelt 

reguleringskart som enten sier industri eller transformasjon. Byutvikling viser til at ny plan må 

ta stilling til utviklingen av området, og kombinasjonen bolig - industri lar seg ikke naturlig 

kombinere. Industrivirksomhet kan fortsette frem til området bebygges med boliger mm.   

 

Område som benyttes til lager/industri er ca. 23,0 daa. Gjeldende planer viser utfylling, og 

tilsier et området på ca. 26,4 daa. Det planlegges å legge til rette for hovedsakelig bolig, 

men også kontor, næring og andre funksjoner. Detaljhandel er ikke aktuelt, men det 

vurderes publikumsfunksjoner som tjenesteyting (frisør, legekontor, advokat mm.) og 

bevertning (kafe, restaurant, konditori mm.), i tillegg til kulturfuksjoner eller andre 

publikumsrettete funksjoner, barnehage, og utfylling i sjø, sjøbad og småbåthavn. Det er 

fokus på mangfold av boligtyper, med tanke på størrelse og marked.  

 
Det er ønske om høy bymessig tomteutnyttelse med fellesområder med kvalitet. Et sentralt 
tema i planarbeidet er hva som skal tas vare på og hva som skal tilføres av nybygg. 
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Forslagsstiller skriver at eksisterende byggs beskaffenhet og egnethet være av betydning i 
tillegg til realisme ift. gjennomførbarhet og salgbarhet i marked.  
 
To verneverdige sjøhus planlegges bevart. Forslagsstiller viser til at maksimalhøyder vil 
foreslås opp mot de høyder silobyggene har i dag, men evt. nybygg planlegges med 
slankere volum. Gode solforhold og utsikt for egen og naboers tomt skal vurderes.  
 
Eksisterende grøntareal rundt knausen i øst vurderes beholdt og videreutviklet som et felles 
fremtidig friareal.  
 

2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
 
Kommuneplanen  
Området er vist i kommuneplanen som kombinert bebyggelse og anleggsformål.  
Kommuneplanen viser gangforbindelse langs havnefronten og gjennom området øst for 
trehusbebyggelsen. Tomten ligger i Bysone A, hvilket gir differensierte føring om utnyttelse 
etter prosentandel boliger. Planinitiativet omtaler kommuneplanens krav til uteopphold og 
parkering, og det vises til at det er angitt bestemmelser om variasjon i boligstørrelser. 
Byutvikling gjør oppmerksom på at det for nye planer på Storhaug er krav om at 40 % av 
boligene skal være minimum 80m2.  
 
Om KDP sentrum 
Kommuneplanen til Stavanger sentrum grenser til planområdet. I planinitiativet omtales 
føringer for utnyttelse basert på glideskala og prosentandel boliger i KDP sentrum. KDP 
sentrum har også krav om at min. 50 % av boligene har minimum 3 rom. 
 
Krav til lekeareal og parkering i KDP sentrum listes også opp. I et av avsnittene står det om 
uteopphold: når det gjelder krav til lekeareal, så følger sentrumsplanen stort sett kravene i 
kommuneplanen, men sentrumsplanen har noen endringer for arealer vist som 
sentrumsformål. Sentrumsplanen angir at inntil 50 % av kravet kan dekkes gjennom å 
opparbeide eller forbedre offentlige parker/plasser i nærliggende områder, og minimum 40 % 
av uteoppholdsarealene skal være på bakkeplan (mot minimum 50 % i kommuneplanen).  
I møtet ble det gjort oppmerksom på at tilgrensende formål ikke var sentrumsformål i KDP 
sentrum, men kombinerte formål.  

 

Gjeldende planer  
Plan 1901 viser silo A, B og C som kombinert bolig og kontor og området imellom som 
kombinert formål hvor det åpnes for servering og publikumsrettet service i tillegg til bolig 
og/eller kontor. Planen åpner også for i ha industri på området så lenge det er i drift. 
Planen angir at dersom siloene gjenbrukes så kan høyder og volumer for siloene beholdes 
Utnyttelsesgraden er avhengig av om man gjenbruker siloene eller om man river og bygger 
nytt. 

   

3. Krav til dokumentasjon  
 
Utredninger som skal utføres: 
VA-rammeplan 
Lokalklimatiske virkninger:  

• Sol- og skyggeanalyse 

• Vindanalyse – eksisterende situasjon som del av vurderingsgrunnlag om egnethet, samt 
når det foreligger utkast til løsning.     

Støy 
Mobilitetsplan 
Renovasjonsteknisk plan  
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Brannteknisk plan 
ROS analyse  
Blågrønn faktor  
Havnivåstigning, flom og topp bølge. Utredningen skal ta utgangspunkt i EurOtop Manual. 
Grunnforhold og områdestabilitet  
Forurensning 
Behovs- og funksjonsanalyse etter medvirkningsprosess   
 
Hovedfunn og konklusjoner i rapporter skal omtales/oppsummeres i planbeskrivelsen. Det 
skal fremkomme klart hvordan planen (plankart eller bestemmelser) ivaretar og løser forhold 
omtalt i rapportene. 
 
Konsekvensutredning  
Det er krav om KU. Forslagsstiller viser til at samlet planlagt tiltak vil overstige et bruksareal 
på mer enn 15 000 m2. Kommunen vil avholde et eget møte vedrørende planprogrammet.  
 
Planfaglige tema som skal vurderes/Planbeskrivelse 
Det kreves alltid planbeskrivelse og ROS-analyse jamfør pbl.  
I ROS skal det komme frem avbøtende tiltak og løsninger (og hvilke utredninger som er 
gjennomført) og det skal henvises til konkrete bestemmelser i planen.  
 
Vi viser til hovedtema og oppsett gitt i startpakken. Ta med alle hovedoverskrifter i 
planbeskrivelsen. Ta kun med de vurderingstema som anses relevante. De øvrige skal ikke 
kommenteres. Følgende tema skal beskrives:  
 

• Formål 

• Bebyggelsen og uteområdenes kvaliteter 

• Utnyttelsesgrad og høyder (obs høyderestriksjoner Stavanger lufthavn) 

• Uteareal/lekeareal/grønnstruktur 
• Barn og unges oppvekstvilkår 

• Levekår 

• Lokalisering av virksomheter 

• Parkering 

• Kollektiv, gange og sykkel 

• Kulturminner 
• Universell utforming 

• Samfunnssikkerhet 

• Rekkefølgekrav 

• Blågrønn faktor 

• Miljøoppfølgingsprogram – tiltak for å redusere energiforbruk, miljøhensyn, 
forurensning 

• Grunnforhold og områdestabilitet 
 
Illustrasjoner 
 
Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse jf. plankart og bestemmelser 
3D-illustrasjon - både overblikk og bebyggelsen sett for gående skal følge saken.  
Planlagt materialitet bør vises i (noen av) illustrasjonene. 
 
Illustrasjonsplan: må vise overgang til småhusbebyggelse, park i sør og tilgrensende 
trafikkareal. Illustrasjonsplan skal være i målestokk og utarbeides i henhold til krav i til 
materiale i startpakken.  
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Illustrasjonsplan skal leveres i 1:200. Kan ellers skille mellom 1:500 og 1:200 i 
bestemmelsene jf. rammetillatelse og ig. 
 
Fjernvirkning: hvordan oppleves bebyggelsen fra flere forskjellige retninger, eksempelvis fra 
Pedersgata, fra ulike perspektiv fra sjøen, fra park ved Støperigården, fra bybrua fra 
Badehusgata.  
 
Sol- og skyggeforhold: mot grøntområder og tilgrensende og ny bebyggelse skal vises før og 
etter utbygging. Tidspunkt i kommuneplanen (kl. 15 den 21. mars og kl. 18 den 21. juni). 
Sol- og skyggediagrammer i illustrasjonsplan og 3D for vise at leilighetene får sol på evt. 
private balkonger og hager.  
 
Ved særlig tett og høy bebyggelse kan det bli stilt krav om dokumentasjon av dagslyskrav i 
planprosessen.  
 
Snitt og oppriss skal vise tilgrensende terreng/bebyggelse. Snitt og oppriss skal målsettes.  
 
Annet 
Det skal foreligge illustrasjoner som viser løsninger for plassering og atkomst for renovasjon, 
parkering (størrelseskrav), varelevering sett i sammenheng med uteområder.  
 
Illustrer kun kvaliteter som er dokumentert sikret i planen. Bruk bestemmelsene for å sikre 
kvalitet i utforming og materialbruk. 
Byutvikling kommenterte at det kan bli stilt krav om formingsveileder. Det kan bli aktuelt for 
området som helhet, eller for de delområdene som utgjør planområdet.  
 
Når merknader og innkomne innspill kommenteres, skriv konkret hvordan innspill er ivaretatt 
eller ikke ivaretatt i planforslaget og begrunn.  
 
 
 
Bestilling av startpakke 
Bestillingsskjema finnes på internett på http://stavanger.kommune.no/startpakke 

Bestilling sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no 

Krav gitt i Startpakken http://stavanger.kommune.no/startpakke skal følges.  

På samme side ligger lenke til informasjon om kommuneplan, vedtekter, normer og 
retningslinjer. 
 
Stavanger kommune lager annonsekart og fremskaffer liste over hjemmelshavere og 
instanser som skal varsles.  
 
Planavgrensning  
Om forslag til planavgrensning ber byutvikling om at hele gater i varslingen, eksempelvis i 
Vindmøllebakken kan en følge den vestre kanten, slik at hele gaten er med i oppstart. 
Dokksmauet kan også tas med. Kart og digitale tjenester utarbeider endelig varslingsgrense.  
 
Plannummer  
Gis ved bestilling av startpakken. Forslagsstiller ønsker å bruke Mølleneset for å spille på 
sjøtilknytningen. Byutvikling vurderer at det kan inngå som del av navnet på planen, med en 
kombinasjon av navn og adresse.   
 

http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke
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Elektronisk varsling 
Stavanger kommune tar på seg ansvar for elektronisk kunngjøring ved planoppstart. Når 
forslagstiller sender varsel til berørte skal det sendes e-post med nødvendig informasjon til 
arealplanmottak@stavanger.kommune.no 
     
Nødvendig informasjon er: 

- plannummer og tittel 
- formålet med planen 
- dato for annonsering i avisen og utsendelse av brev til berørte 
- frist for merknader 
- forslagsstillers besøksadresse 
- forslagsstillers adresse for innsending av merknader, inkl. e-post-adresse 
- navn på kontaktperson hos forslagsstiller og vedkommendes telefonnummer 
Merk e-posten: Kunngjøring planoppstart for plan nr. 2754 

 
4. Kontaktpersoner i planfasen 
 
Forslagstiller: Martin Lillesand 
Kommune: Anita Helstrup 
 
Krav til fagkyndig anses som oppfylt.  
 

5. Videre fremdrift fram til politisk behandling 
 
Forslagsstiller ønsker et møte til før sommeren. Byutvikling kaller inn til møte i medio juni. 
Det er et ønske om å involvere park og vei tidlig.  
 
Forslagsstiller planlegger planprogram og varsel om planoppstart rundt oktober, og levering 
av planforslag til våren. Det er allerede startet et arbeid med medvirkning, og forslagsstiller 
planlegger å ha en medvirkningsgruppe for naboer for det videre arbeidet. Byutvikling stilte 
spørsmål ved at det går lang tid mellom oppstartsmøte og varsel om oppstart, og hvorvidt 
dette virker inn på muligheten for å gi reelle merknader ved planoppstart. Det forutsettes at 
prosjektet har kommet en del lengre til høsten, og kommunens innspill og kommentarer kan 
således være noe utdaterte jf. status ved varsel om oppstart. Byutvikling kommenterte 
viktigheten av å ha et mellommøte til høsten. Det kan bli aktuelt med flere kommentarer om 
«veivalg» i prosjektet.  
 

6.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
 
Byutvikling kommenterte at det er vanskelig å gi en forhåndsuttale for noen en ikke kjenner 
til hvordan vil se ut. Dette gir kun mulighet til å informere om viktige rammer og føringer. 
Byutvikling viser til at krav i overordnede planer er grunnlag – det kan gjøres vurderinger i 
planprosessen, men da må det foreligge eksempler med kvalitet som kan diskuteres konkret 
– samt foreligge dokumentasjon på hvordan dette kan sikres.   
 
Medvirkning 
Det er enighet om å gjennomføre flere arbeidsmøter med fokus på ulike tema og 
fagområder. Byutvikling er positive til at det legges opp til tidlig dialog med overordnede 
myndigheter. Tilsvarende er vi positive til mer aktiv medvirkning i nærmiljøet sammen med 
OBOS og Leva, samt til omtalte samarbeidspartnere jf. planinitiativet. Vi gjør oppmerksom 
på at gjeldende situasjon med pandemien kan medføre forsinkelser når det kommer til dialog 
med overordnede myndigheter og enkelte fagetater i kommunen. Byutvikling anbefaler en 
tidlig dialog med Byantikvaren og park og vei.  
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Konsekvensutredning (KU) 
Det er krav om KU. Planinitiativet viser til småbåthavn. Byutvikling stilte spørsmål om 
hvorvidt dette gjaldt lystbåthavn, da det ev. må tas som tema i KU.  
 
Det vil bli satt opp et eget møte om innhold i planprogram og føringer for det videre arbeidet. 
Byutvikling anbefaler at det også tas et eget møte når planprogrammet foreligger. 
 

Utredninger 

Det anbefales en tidlig vindanalyse for å synliggjøre eventuelle lokalklimatiske utfordringer 
med den eksisterende bebyggelsen jf. boligformål og kvalitet på uteopphold.  
 

Det må komme frem ulike alternativ for hva som skal skje med eksisterende bygningsmasse, 
hva som skal bevares og hva som skal rives. Byutvikling ber om at gjenbruksperspektivet 
omtales og viser til Klima og Miljøplanen. Arkitekt viser til at de er i en prosess med å 
vurdere eksisterende strukturer og et vurderingspunkt er hva en kan ta vare på. Må også 
vurdere fundamentene. Det er lag på lag med informasjon. Arkitekt viser til studietur til 
København for å se på siloer der. Dykkere har undersøkt kaien og en utforsker tomten og 
hvordan det ser ut på innsiden.  
 

Formål og funksjoner 

Forslagsstiller stilte spørsmål om behov for å regulere kai, da det kanskje kan bli aktuelt med 

mulighet for båtbuss i fremtiden. Byutvikling vurderer at det ikke er nødvendig å regulere nå, 

hvis dette ikke planlegges konkret. Det ble kommentert at det kan bli konflikt mellom store 

skip og boligformål, og forslagsstiller må være obs. på eventuelle formålskonflikter.  

 

Overordnede planer sier at sentrum skal vokse mot øst, og denne planen kan bygge opp om 
dette. Det er ønskelig å supplere med tilbud til Stavanger øst og legge opp til kortreist 
hverdagsliv – i tråd med BREAM Communities. Barnehage vurderes og byutvikling 
kommenterer til at barnehage kan vurderes hvis det er mulig mht. utearealer.  
 
Forslagsstiller stilte spørsmål om det er formål som ikke passer på tomten. Byutvikling viste 
til at det ikke er gitt hvilke funksjoner som bør inn, men anbefaler en dialog med  
områdesatsingen. Forholdet mellom sentrum og Stavanger øst ble diskutert, og der er ønske 
om å skille mellom mandag til fredag og fredag til søndag, hvilket vil si at en legger til rette 
for hverdagsaktiviteter i planområdet og helgeaktiviteter i sentrum.  
 
I gjeldende plan er det regulert inn 3,6 daa kombinert formål og planområdet krever mer enn 
aktive første etasjer. Byutvikling kommenterte at det viktige er fordelingsnøkkelen og 
mangfold i funksjoner/aktiviteter i forhold til brukere og aldergrupper, barn – unge og eldre.  
 
Forslagsstiller viser til at områdekartleggingen vil gi innspill på behov og bruk av området i 
dag. Videre legges det opp til flere runder med medvirkning - en vil annonsere bredt ut og 
invitere med på workshop og få innspill om uteområder og funksjoner.  
 
Bebyggelsen 
Arkitekt orienterte om at styringsgruppen til Felleskjøpet Agri har vedtatt i at de skal jobbe for 
å bli et BREEAM Community prosjekt. Forslagsstiller viser til at dette vil bli gjennomgripende 
for hele planleggingen og at det setter krav utover reguleringskravene. En skal «pløye inn 
kvalitet i området», og forslagstiller viser til intensjon om at prosjektet skal kunne fremstå 
som et blå-grønt landemerke når det gjelder både miljøkvaliteter i prosjektet og nærheten til 
sjøen.  
 
I de eksisterende strukturene må en vurdere om det blir gode nok leiligheter mht. sol og 
lysforhold. Hvilke strukturer som egner seg til hva blir vurdert. Arkitekt viser til at de ser på 
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flere ulike retninger, og det skal vurderes av hva en kan ta vare på. Hva som skal tas være 
på er uklart, og dette virker inn på hvor konkrete tilbakemeldinger byutvikling kan gi. Må 
lenger inn i prosessen på tema ettersom det (gjenbruksdimensjonen) får så store utslag for 
utforming og volumer. De bryter med andre volumer i nærheten, hvilket kan være ok hvis det 
er gjenbruk.  
 
Høyder og utnyttelse  
Byutvikling kan ikke gi en vurdering av utnyttelse eller bygningsvolumer før det foreligger 
eksempler og utkast til dette. En foreløpig tilbakemelding er at en ikke kan forvente å rive og 
bygge opp like store boligbygg. Det kan være en forskjell om en tar vare på en eksisterende 
silostruktur, men det må foreligge en vurdering og fordelingsnøkkel jf. bolig opp mot andre 
formål før byutvikling uttaler seg om dette. Byutvikling kommenterte at en ramme er for 
eksempel at en ikke legger til rette for ensidig nord- og østvendte leiligheter.  
 
Når det foreligger tidlige skisser for bebyggelsen anbefaler byutvikling et eget møte på dette 
for å gi kommentarer og foreløpige vurderinger. Tilsvarende å inkludere sentrale 
overordnede myndigheter for innspill og kommentarer før førstegangsbehandling.  
Det anbefales i tillegg et informasjonsmøte i bydelen om bebyggelsesstruktur og tidlig 
skisser, hvorpå en legger til rette for å få kommentarer inn. Forslagsstiller viser til at det 
planlegges medvirkning i flere faser.  
 
I planinitiativet er det et avsnitt om høyhus: «Kommuneplanen angir at vurdering av om et 
område egner seg for etablering av høyhus kan gjøres i detaljplan, men at det da må gjøres 
en overordnet vurdering av bebyggelsesstrukturer og egnethet for høyhus innenfor hele 
gjennomføringsområdet». Forslagsstiller og arkitekt bekrefter at dette er aktuelt ettersom det 
er høyhus her i dag og en vurderer det som et sted som kan tåle et høyhus. Forslagsstiller 
viste til at plassering ut mot sjøen ikke vil skygge for eksisterende bebyggelse og skape 
konflikt. Det vurderes som mer problematisk med et langt volum som tar utsikt fra 
bakenforliggende bebyggelse/områder.  
 
Byutvikling mener at de ikke bare må ses i sammenheng med solforhold, men også 
vindforhold. Hensyn til vind anbefales vurdert i en tidlig fase av planarbeidet – det kan bli et 
forhold som må tas i betraktning når det skal vurderes omfang av hvor mye av bebyggelsen 
– og hvilken som skal tas vare på og transformeres. Byutvikling kommenterte at det trolig 
kan bli aktuelt med flere vindanalyser i prosessen. 
 
Boligmiks og boligstørrelser 
Om boligmiks viser forslagsstiller at de planlegger en grundig undersøkelse, deriblant en 
medvirkning med meglere. Det er ønsker om en stor variasjon og ikke en boligtype. Arkitekt 
vurderer at det er mer interessant å koble til antall rom enn antall kvadratmeter, og at en ser 
på hvordan en løser funksjoner, ikke bare kvadratmeter. Forslagsstiller ønsker å diskutere 
kvalitet og åpne opp for alternative boligløsninger - i tillegg til mer konvensjonelle 
standardløsninger.  
 
Byutvikling gjør oppmerksom på at glideskala i KDP sentrum viser variasjon med 
utgangspunkt i andel boliger. Føringer i overordnede planer er rammene for planarbeidet og 
må ligge til grunn. Byutvikling er positive til å diskutere mangfold i boformer, og kommenterte 
at gjenbruk kan gi ukonvensjonelle løsninger og muligens gi andre størrelser. Byutvikling 
viste til at det kan bli aktuelt å se på området som ulike delfelt satt sammen, og at delfeltene 
har ulike uttrykk mht. utnyttelse, utforming o.l.  
I plan for Norsk stål-tomten Støperigata 18 var det en diskusjon om boligstørrelser og antall 
rom, men byutvikling påpeker at når krav utfordres stilles det større krav til dokumentasjon 
mht. hvordan kvalitet blir ivaretatt og sikret juridisk.   
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Utbygging i området må ta hensyn til områdesatsingen og variasjon mht. boligstørrelser. 
Byutvikling kommenterte at krav på Storhaug springer ut av utfordringer i denne delen av 
byen. Det er mange små leiligheter i området og for mange er det en inngang til 
boligmarkedet. Det har vært problem med å få kontinuitet i bomiljøene. Byutvikling anbefaler 
at forslagsstiller har en dialog med Storhaugløftet, for å få erfaringer om hva som virker og 
hva som ikke virker.  
 
Det er et ønske om å legge til rette for barnefamilier. Byutvikling kommenterte at stabilitet er 
målsettingen og utgangspunktet hvis forslagsstiller skal utfordre dette med størrelser.  
Det må synliggjøres at en kan oppnå målene en har. Forslagsstiller viser til at BREEAM 
Community ser på mangfold og at utbygger har et høyt ambisjonsnivå for området.  
 
Arkitektonisk kvalitet og estetikk  
Området er stort og det kan forventes en trinnvis utbygging. Byutvikling ber forslagsstiller 
vurdere arkitektkonkurranse på bakgrunn av omfang og størrelse. På grunn av prosjektets 
omfang vurderer byutvikling at dette er naturlig. For enkelte delområder skal det sikres 
variasjon i utforming. Dette skal vurderes senere i prosessen. Mangfold er stikkord.  
Hva skjer i rommene mellom nye og gamle bygg blir viktig i prosjektutviklingen. 
 
Byutvikling kommenterer at det skal være høy arkitektonisk kvalitet. En kvalitet er at en skal 
bygge videre på stedsidentiteten i området. Det er positivt at arkitektene kjenner området 
godt. Materialbruk må beskrives. Det må sikre variasjon i arkitektoniske uttrykk og 
materialbruk – området som helhet og delområder. Byutvikling ber arkitekt gjøre vurderinger 
om fargebruk og palett. Kvaliteter skal omtales konkret i bestemmelsene. Byutvikling vil i den 
videre prosessen avklare om det er behov for en formingsveileder for området eller 
delområder. Dette blir et tema senere i prosessen.  
 
Uteareal og grønt  
Overordnet grønnstruktur er et viktig tema i planen. Det er viktig med gode forbindelser til 
eksisterende og fremtidig gangnett og grøntstruktur. Det må gjøres en vurdering av hvordan 
overgangene mellom offentlige og private uteområder skal løses. Man må ha fokus på privat 
– semi-private og offentlige rom og overganger. Byutvikling viser til at området ligger 
værutsatt. Hvis det etableres uteoppholdsareal på tak, må det tas hensyn til avbøtende tiltak 
mht. vind.  
 
Byutvikling kommenterte avsnitt om uterom i planinitiativet: Det er ønskelig å finne en 
utomhusnorm som kan benyttes i planarbeidet som både muliggjør høy urban utnyttelse av 
tomta og som ivaretar alles behov for gode rekreasjon- og lekeområder. Forslagsstiller viste 
også til diskusjoner vedrørende kvalitet på uteopphold og størrelser i arbeidet med 
Regionalplan for Jæren. Gjeldende plan er kommuneplanen, med de føringer som ligger der.  
 
Forslagsstiller vil ta inn i planprogrammet at føringene i KDP sentrum skal legges til grunn. 
Byutvikling kommenterte at hvis forslagsstiller vil følge KDP sentrum må utomhusnorm for 
KDP sentrum legges til grunn. Det vil bli krav til sandlek og kvartalslek, avhengig av antall 
boliger en planlegger for.  
 
Forslagsstiller kommenterer at særlig ballfelt som er en stor utfordring på denne tomta i 
tillegg til store grønne arealer på bakkeplan. Gjeldende regulering legger opp til grøntareal 
over parkering. Byutvikling viser til viktigheten av å ivareta sammenhengende solrike 
grøntareal som kobles sammen med ny park i sør jf. hvilke ligger størrelser som ligger inne i 
gjeldende regulering. Det er mulig å omrokere på arealene så lenge størrelser og kvaliteter 
blir ivaretatt. Parkering må ikke hindre opparbeiding av friområder og det kan bli stilt krav til 
jorddybde.    
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I denne fasen vet ikke forslagsstiller hvordan området skal utarbeides. Forslagsstiller stilte 
spørsmål om for eksempel sjøbad regnes inn i fellesområdene, og sier de har ønske om å 
ikke bare se på tall men også kvaliteter. Det er et ønske om å jobbe fleksibelt. 
 
Transport og mobilitet 
Hovedatkomst skal skje via Dokkgata. Pedersgata skal være for gående og syklende, og det 
er positivt med god forbindelse for gående her.   
Det ble stilt spørsmål i møtet om mulighet for å påvirke kollektivstopp. Det er regulert inn 
busstopp ved Badedammen i dag. Mulig fremtidig omlegging av rute 4 er vurdert. Byutvikling 
mener dette er riktig ettersom det er en byrute og det er stort passasjergrunnlag her. Det er 
uklart når dette vil tre i kraft men flere boliger kan gi større sjanse for endret rutetilbud. I 
planen skal en se på hvordan gående enkelt kan komme seg til busstopp. Dette blir tema 
som skal inn i mobilitetsplanen.  
 
Den blå promenade slutter i Badedammen, men sjøpromenaden rundt Mølleområdet er et 
utgangspunkt som må tas med i planleggingen. Sjøpromenaden/gangpromenaden er ikke 
raskeste forbindelse men skal benyttes til rekreasjon, fisking o.l. Det må ikke legges opp til 
kjøring på promenaden, kun service og vedlikehold og nødtransport. Byutvikling ber 
forslagsstiller finne alternativ rute for renovasjonsbil, ikke sjøpromenaden. Vi minner om at 
litt transport ofte ender med mye transport, og at en skal tenke på promenaden for gående. 
Byutvikling viser til at gjeldende størrelse på kai/promenade skal være utgangspunkt. Bredde 
på kai blir også tema i ROS. Det må vurdere om bebyggelsen skal beskyttes fra pårenning 
fra sjøen. Kystverker kan ha merknader på dette. Det er en led utenfor her. Må ta i 
betraktning at det ikke bare er småbåter, men at en trolig også må ta hensyn til større båter. 
Dette blir et ROS-tema. 
 
Gangbroen som tidligere var regulert over Svankevigå ble regulert bort i plan 2435P. Det 
skyldtes at broen måtte flyttes lenger inn i vika, til innsiden av båtopptrekket, samtidig som 
det ble regulert inn mer utfylling innerst i Svankevigå. Dermed ble avstanden fra broen til 
promenaden så liten at det ble vurdert som akseptabelt å kutte ut broen. OBOS/Veidekke 
har signalisert at det trolig vil komme en ny plan her. I den forbindelse kan det vurderes om 
det er aktuelt å regulere inn en gangbro igjen. 
 
 
Overvann 
Må utarbeides VA-rammeplan sammen med beregning av blågrønn faktor (minimum 0,7). 
Det må gjøres en helhetlig vurdering av overvannshåndtering (blågrønne løsninger), 
havnivåstigning, og flom. Dette må spille videre på eksisterende kvaliteter i området.  
Havnivåstigning og topp bølge. Lokale faktorer må beregnes. Utredningen skal ta 
utgangspunkt i EurOtop Manual. Hugo Kind ved beredskap har kompetanse på dette 
temaet.  
 
Forslagsstiller kommenterte at 0,7 er utfordrende for slike sentrumsnære områder hvor man 
ofte bruker torg i stedet for parker, og viste til at i 2020park ble BGF tatt ned til 0,5 etter en 
nærmere vurdering. Byutvikling kan akseptere min. 0,5, forutsatt at dette gjøres med kvalitet.  

 
Det er enighet om: 
Det er enighet om at planarbeidet kan gå i gang. Kommunen er positiv til at det planlegges 
bred og aktiv medvirkning i flere faser av planprosessen. Boligmiks og variasjon i formål 
vurderes som god tilnærming. Kommunen er positiv til at utbygger har et stort ambisjonsnivå 
for utbyggingen og prosjektet.  

 
Det er uenighet om: 
Byutvikling vurderer at det ikke er aktuelt at ev. helt ny bebyggelse har tilsvarende høyder og 
volumer som dagens anlegg.   
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Det er ikke et konkret uenighetspunkt, men forslagsstiller ønsker å følge KDP sentrum men 
gjeldende plan er kommuneplanen.  
 
Kommuneplanen åpner opp for 150 % BRA ved et rent boligprosjekt. Byutvikling vurderer at 
det er naturlig å se på 1901 som en områderegulering og utnyttelsen i denne, men med en 
påplussing ettersom kommuneplanen har en høyere utnyttelse. Andel bolig og hvor mye av 
eksisterende bebyggelse som kan gjenbrukes vil trolig virke inn på utnyttelsen. Det må 
eventuelt argumenteres for avvik i planprosessen.  
 
Byutvikling minner om at det tilgrensende området ligger som kombinert formål i KDP 
sentrum, ikke sentrumsformål.  
 
Byutvikling kan ikke uttale seg om en konkret utnyttelse ettersom det ikke foreligger skisser. 
Tilbakemeldingene har derfor en mer generell karakter. Det er ønskelig å gi mer konkrete 
tilbakemeldinger før varsel om oppstart hvis det foreligger eksempelskisser på dette 
tidspunktet.   
 
Følgende er ikke avklart: 
Det foreligger ikke skisseforslag for utvikling av området. Byutvikling kan derfor ikke 
kommentere på retning i prosjektet, men hvilke rammer som er viktige. Organisering av 
bebyggelse, volumer og høyder kan ikke vurderes konkret. 
 
En svært åpen prosess i starten forutsetter at forslagsstiller er åpen for dialog og innspill i 
den videre prosessen, både fra byutvikling og opp mot overordnede myndigheter, berørte 
parter, aktører og beboere i nærmiljøet.  
 
Siden forslagstiller sier det kan ta forholdsvis lang tid før det blir varslet oppstart, og at de tar 
sikte på å arbeide en god del med saken i mellomtiden, må det vurderes om det er behov for 
å endre/supplere planinitiativet før det varsles planoppstart.  Byutvikling vurderer at det er 
viktig at det gis innspill til den fasen prosjektet er i når varsel om oppstart skjer. Dette for å 
sikre en reell medvirkning. Det legges opp til et år mellom oppstartsmøte og planlagt 
innlevering, men kun ett halv år mellom varsel om oppstart og innlevering. Kommunen er 
positiv til planlagt innbyggerinvolvering, men minner om viktigheten av den formelle 
varslingen som når de naboer/offentlige aktører som ikke aktivt involverer seg. 
 
Byutvikling ber derfor forslagstiller ta kontakt før det varsles oppstart slik at det kan vurderes 
om planinitiativet skal justeres før varslingen. Eventuelt kan nytt referat og eventuelle nye 
vedlegg legges ved varsel om oppstart. 

 

7.  Annet 
 
Forhåndskonferanse plan er en drøfting mellom tiltakshaver og kommunens planmyndighet 
for om mulig avklare planrelaterte problemstillinger tidligst mulig i planprosessen. 
Konferansen gir ingen av partene rettigheter overfor den annen part. 
 
Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, kommunens rutiner og politikk og at nye 
opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger.  
 
8. Etterskrift 
 
Byutvikling ber om at det leveres fysisk modell av planforslaget til førstegangsbehandling av 
planforslaget. Dette vurderes også som en kvalitet i det videre arbeidet med medvirkning.  
 
Fysisk modell vurderes som nyttig i behandling og drøfting av planen.  
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I forbindelse med medvirkning og kommunikasjon ut i bydelen kan lokalet til 
Områdesatsingen i Kvitsøygata 5 benyttes for å stille ut modellen.  
 
Foreløpig kommentar fra Byantikvaren:  
Nordkronen samvirkeselskap ble etablert i 1928 som et samarbeidstiltak mellom 
Produksjonslaget Samhold og Norges Kooperative Landsforening (Coop-NKL). 
Nordkronenfikk reist landets eneste cooperative mølleanlegg ved Møllehaugen i Storhaug 
bydel og ble kornimportør og produsent av forskjellige typer mel til alle landets samvirkelag. 
Nordkronen overtok Samholds såpefabrikk. Samvirkeselskapet ble nedlagt og mølleanlegget 
solgt til Norgesmøllene i 1995 
 
Møllebygget har jo noen åpenbare kvaliteter, og egenskaper som gjør en «smidig» 
transformasjon lettere å se for seg, men skule dette bli stående igjen alene, uten en eneste 
silo i nærheten, vil det jo se noe pussig og «meningsløst» ut. 
Man kan dra en slags parallell til tinnfabrikken, hvor admin-bygget nå ligger helt alene, uten 
et eneste reelt spor etter årsaken til at det faktisk fantes i nærheten. 
 
Svaret må derfor bli at det fra et bevarings og- historiefortellingsperspektiv, bør søke å 
ivareta møllebygget og hele eller deler av Silo C. 
 
 
Se bilder her: 
http://www.stavangerbilder.no/fotoweb/archives/5003-Foto/?q=Nordkronen 
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