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Vedlegg til oppstartsmøtereferat - planoppstart                           
 
Plan: Mølleneset, Gnr. 52 og Bnr. 405 m.fl., Dokkgata 14, Storhaug kommunedel.  
Sted: Teams møte  

Tid: 16.02.2021 
Deltagere:  
Paul Korsberg, Prosjektil AS – ny kontaktperson fra forslagsstiller 
Ane S. Dahl, Helen & Hard 
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, Byutvikling 
Jo Christian Fougli, Byutvikling 
Anita Helstrup, Byutvikling 

 
Supplerende vedlegg til oppstart av planarbeid - del 2, 16.02.2021 

Det er gjennomført sonderingsmøter, oppstartsmøte i to deler og befaring (med Byutvikling, 
Park og Byantikvar) på planområdet i løpet av 2020. I 2021 har det vært dialogmøte om 
planprogrammet. Det er gått lang tid mellom oppstartsmøte og varsel om oppstart. Forslag til 
planprogram er utarbeidet i mellomtiden, og i tillegg er det noen rammer for planarbeidet 
som har endret seg noe. Dette vedlegget blir et tillegg til referatet fra oppstartsmøtet. 
Kommentarer i kursiv er kommunens tilbakemelding når siste reviderte planinitiativ og 
planprogram var mottatt.  

 
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. I arbeidet med planprogrammet, og ved konkretisering av rammene for 
planarbeidet er planinitiativ revidert dato 22.02.2021. Rammer, viktige hensyn og føringer 
som ble kommentert fra Byutvikling i 2020 er fremdeles gjeldende. Noen rammer har endret 
seg siden første møte, disse er omtalt under.  
 

2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
Siden sist er det varslet planoppstart i Svankevika i plan 2757. Deler av Dokkgata inngår i 
planavgrensningen til både plan 2757 og plan for Mølleneset. Det må sikres en god 
overgang og koordinering mellom de to ulike planene, og endelig avgrensning for de to 
planen må ses i sammenheng med fremdrift og status før førstegangsbehandling.  
 
Byutvikling presiserer at krav til uteopphold for planområdet er jf. kommuneplanen, 30 m2 
felles/offentlig uteoppholdsareal på egen grunn. Planinitiativet viser til at planforslaget vil 
foreslå 20 m2 uteoppholdsareal pr. bolig, og at dette er iht. bestemmelser i regionalplanen. I 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke er krav til minste felles uteoppholdsareal (MFUA) 
16 m2 for sentrumsområder, og 30 m2 for byutvidelsesområdet (som planområdet kan regnes 
som). Fylkestinget vedtok 20. oktober at det innenfor «transformasjonsområder i bybåndet» 
kan tillates 20 m2 uteareal i en bredde på 200 meter fra bussveien. Det må da kunne 
dokumenteres at sambruk med byrom og offentlige grøntareal kan dekke kravene til 
resterende 10 m2 uteoppholdsareal. Ettersom endringen ikke var hørt tidligere i 
planprosessen ble den sendt på en begrenset tilleggshøring i 2020/21. Inntil evt. endring er 
kravet 30 m2 MFUA. Byutvikling minner om at unntak som er på høring gjelder områder 200 
meter fra bussveien, og at problemstillingen derfor ikke er aktuell for Mølleneset.  

   
3. Krav til dokumentasjon  
Planavgrensning  
Byutvikling anbefaler at plangrensen tar med deler av Dokkgata, selv om deler av denne 
også inngår i planavgrensning til plan 2757.  
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4.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen – del 2 
Alternativ 
Det er foreslått 3 alternativ, inklusive 0- alternativet.  
 
Sett ut i fra et miljøperspektiv, er Byutvikling positiv til at det planlegges gjenbruk og 
transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Møllebygget og silo C har også klart 
romlige kvaliteter, samtidig som de tilfører stedet egenart og gir referanser til 
industrihistorien. Det er interessant at også silo B planlegges gjenbrukt. Silobygget er synlig 
fra store deler av byen, og blir på mange måter et orienteringspunkt mot øst. Byutvikling 
anbefaler at det vurderes felles funksjoner i de øvre etasjene, slik at utsikt både mot byens 
taklandskap og fjordlandskapet kan komme flere til gode.  
 
Det kan være en kvalitet om en større funksjon/attraksjon legges til området, i tillegg til bolig, 
og kombinert med tilbud for næring, fritid og rekreasjon for ulike aldersgrupper. Formål må 
ses i sammenheng med boligformål og tetthet. Hvordan kan bomiljøet bli helsefremmende? 
Viktige stikkord er fysiske forhold, grønne kvaliteter, mobilitet for gående og syklende, gode 
bokvaliteter, sosial bærekraft, trygghet, mangfold og aktiviteter og opplevelser.  
 
Det er positivt at det vurderes ulike plasseringer for både sjøbad og småbåthavn. Gode 
lokalklimatiske forhold blir viktige i vurdering av større offentlige møteplasser.  
 
I planinitiativ og utkast til planprogram viser forslagsstiller til at kommuneplanen åpner opp 
for etablering av høyhus i gjennomføringsområde GF1, bysone A. Dette kom også opp som 
tema i oppstartsmøte i mai 2020, da det ble diskutert at «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 bekreftet da at høyreist 
bebyggelse var aktuelt ettersom det er høyhus her i dag og at en vurderer det som et sted 
som kan tåle et høyhus.  
 
Byutvikling presiserer at området ligger utenfor GF1 i kommuneplanen. Utfordring av høyder 
i planen forutsetter at bebyggelsen må ses i en større sammenheng, tilsvarende krav i 
kommuneplanen om GF1 og helhetlig, overordnet vurdering. Kvalitetskrav som knyttes til 
høyhus må også oppfylles:  
- Kvaliteten på uterom og byrom med gode solforhold i nærmiljøet styrkes 
- Gatemiljøet styrkes og viktige gang- og sykkelforbindelser etableres 
- Lokalklimatiske forhold ikke vesentlig forverres 
- Viktige siktlinjer og tilpasninger til bebyggelsesstruktur ivaretas 
- Det gjennomføres arkitektkonkurranse i tråd med kvalitetskravene over 
 
Byutvikling viser ellers til kommentarer om høyder gitt i oppstartsmøtet.    
 
Medvirkning 
Byutvikling anbefaler nær dialog med forslagsstiller til plan 2757. Det er aktuelt med felles 
møter mellom forslagstillere for de to planene, særlig på tema som trafikk og mobilitet for 
gående og syklende. Byutvikling vil legge til rette for koordinering i planprosessen, og kalle 
inn representanter internt. Mobilitetsplanene må samkjøres for plan for Mølleneset og plan 
2757, tilsvarende gjelder for vurdering av støy. Det bes også om dialog mellom prosjektene 
når det gjelder lokalklima, eksempelvis vind.  
 
Byutvikling vil orientere om planarbeidet i nyopprettede Planforum, og oppfordre de ulike 
fagetatene i kommunen til å gi innspill til innhold/formål. Byutvikling mener at det kan ligge 
potensialer i både eksisterende og ny bebyggelse. Det er en spesiell bygningsmasse på 
tomten i dag, men en særegen skala som kan gi muligheter.  
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Formål og funksjoner 

Byutvikling er positiv til at det vurderes alternativer som har ulik boligandel, og at ulik grad av 

utnyttelse og formålsmiks blir vurdert. 

  

Det er aktuelt med offentlige funksjoner og fellesarealer på første etasje. Hvis det etableres 
bolig i første etasje, må det tas hensyn til bokvalitet. Byutvikling ber om fokus på hvordan 
boligen møter bakken og det offentlige/felles (by- og landskaps) rommet. Innsyn til bolig (i 
første etasje), høyde over bakken, buffersoner og overganger var stikkord som ble løftet 
frem i møtet. Hvorvidt det legges opp til vinduer med brystning eller helt ned til bakken er 
relevant å vurdere. Hvis boligene er noe hevet over bakken må det tas hensyn til universell 
utforming.   
 

Byutvikling viste til nylig strategi for urban dyrking, og stilte spørsmål om urban dyrking er et 

tema som kan vurdres i planområdet. Smartbyen er med i et Nordisk samarbeidsprosjekt om 

sunne bærekraftige nabolag, med utgangspunkt i Storhaug og østre bydel. Dette prosjektet 

kan muligens synliggjøre nye muligheter i bydelen. Kristin Kverneland i Smartbyen kan gi 

mer informasjon om prosjektet.  

 
Bebyggelse  
Høyder og utnyttelse  
En foreløpig tilbakemelding er fremdeles at en ikke kan forvente å rive og bygge opp like 
store bygg. Det er en spesiell tomt ettersom en planlegger å ta vare på større deler av den 
eksisterende bebyggelsen, og dette vil kreve en egen vurdering av utnyttelsen. Det er i møte 
kommet til enighet om at utnyttelse omtales med og uten silo B, da etasjer i denne vil gi stort 
utslag på total utnyttelse i prosjektet. Romlighet, funksjoner og kvaliteter i prosjektet må 
kommuniseres tydelig i, da matematikken kan til dels bli underordnet. Utnyttelse må ses i 
sammenheng med boligmiks, levekår, solforhold, vindforhold og kvalitetskrav omtalt i 
kommuneplanen for boliger generelt og for høyhus spesielt.  
 
Det er ikke ønskelig med ensidig nord- og østvendte leiligheter. Større innvendig høyde i 
boligbebyggelsen anbefales vurdert.  
 
Struktur og organisering 
Konseptene som er vist, er på et tidlig skissestadium og det er vanskelig å gi konkrete 
vurderinger av disse. Byutvikling har allikevel noen foreløpige kommentarer:  
 

• Det er en kvalitet med åpninger og siktakser mot sjøen på bakkenivå. Viktige siktlinjer og 
tilpasninger til bebyggelsesstruktur må ivaretas 

• Åpninger og gløtt i bebyggelsen må ta hensyn til både klimaeffekt og opplevelse av rom.   

• Lokalklimatiske forhold ikke vesentlig forverres. Gode solforhold og vindkomfort er viktig. 

• Det må sikres høy kvalitet på uterom, gatemiljø og byrom.  

• Byutvikling anbefaler at uteområde i gjeldende plan F8 gir en grønn kobling mellom 
Spilderhaugvigå, Svankevigå og et nytt større felles/offentlig grøntområde.  

• For både alternativ 1 og 2 blir trinnvis utbygging av ny bebyggelsesstruktur og offentlige 
rom viktig.    

• Det er en kvalitet med aktivisert sjøpromenade og offentlig tilgjengelig gangforbindelse 
langs sjøen. Det er en fordel om promenaden kobles på felles, små og større 
møteplasser, slik at kontakten med sjøen rommer både bevegelse og opphold.  

• Overgang mellom offentlig og privat er viktig.  

• Gode gang- og sykkelforbindelser til planområdet må sikres.  

• Både miljø- og det historisk perspektiv er viktig ved vurdering av utbygging i sjø.  
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Koblingen til den lavere boligbebyggelsen i vest er viktig, det må vises omsorg i møtet 
mellom ny og eksisterende bebyggelse/uteområder. Storparten av dagens bebyggelse er 
lavere to etasjers bolighus. Bruken av «Aker bygget» som referanse for høyder i 
boligprosjekt, er ikke relevant. 
 
Byutvikling ber om at det kommer klart frem hvordan forståelse av stedets egenart, og 
fortolkning av denne, kommer til uttrykk i ny arkitektur, formspråk og materialvalg, skala, 
struktur og organisering.  
 
Området er stort i areal og Byutvikling ber om at området blir behandlet slik at ulike «delfelt» 
kan gis sin egen karakter og kvalitet. Det må søkes tilpassing og fortolkning, men bes unngå 
en ensartet og monoton blokkbebyggelse. Tak bes ses på som en 5. fasade.  
 
Byutvikling anbefaler fremdeles at forslagsstiller vurderer arkitektkonkurranse ev. 
parallelloppdrag for delfelt, på bakgrunn av omfang og størrelse/høyde/utnyttelse. Viser også 
til foregående kommentar ang. høyhus. Alternativ kan være at det til andregangsbehandling 
legges opp til konkurranse eller parallelloppdrag for gitte formål, eksempelvis park/byrom 
kombinert med sjøbad eller noen delfelt av boligbebyggelsen.  
Mellomrom mellom eksisterende bebyggelse er viktig, tilsvarende forholdet mellom ny og 
eksisterende bebyggelse.  
 

    
 
Uteareal og grønt  
Viktig med god bredde på sjøpromenaden, og hensyn til overgang mellom privat og offentlig.  
Byutvikling minner om viktigheten av å ivareta blågrønn faktor krav og naturbaserte 
løsninger. Det er ønskelig at det utarbeides konsept for hvordan dette skal ivaretas/løses 
(evt. for ulike delfelt).  
 
I et av alternativene blir norm for uteoppholdsareal utfordret. Byutvikling viser til at dette 
alternativet må dokumentere hvilke oppholds kvaliteter som sikres, og at det ikke er nok å 



5 
 

legge inn flere lekeapparat eller ferdig programmerte funksjoner. Det forutsettes at temaet 
løses i samarbeid mellom landskapsarkitekt og arkitekt.  
 
Viktige stikkord er romlige kvaliteter, bevegelse, opplevelse, «sosiale løsninger», opphold og 
sesongvariasjon/klima. Byutvikling viser ellers til gjeldende normer for uteopphold o.l.  
 
Byutvikling anbefaler at landskapsarkitekt som fagområde involveres på et tidlig tidspunkt i 
utarbeidelsen av konsept for bebyggelsesstruktur, møteplasser, overgang til sjø, og 
terrengtilpassing/terrengoverganger. Viktige stikkord er naturkvaliteter, naturbaserte 
løsninger, soner, «romforløp», årstidsvariasjoner og variasjon. Minner om kommuneplanen 
jf. hva som skal regnes med i uteområdet. Det kan bli aktuelt å regulere inn 
oppstillingsplasser for brannbiler i planen.  
 
Transport og mobilitet 
I oppstartsmøtet ble det kommentert at 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. Byutvikling ber forslagsstiller gå 
i dialog med OBOS/Veidekke for å vurdere om det er aktuelt 
å regulere inn en gangbro igjen. Kan være aktuell snarvei til 
bussholdeplass.  
 
Byutvikling ber om at det gjøres en vurdering av tverrsnitt på 
alle innfartsårer for gående og syklende. 

 
Det er enighet om: 
Det er enighet om at planarbeidet kan gå i gang. Silo B blir høyest.  

 
Det er uenighet om: 
Byutvikling vurderer at det ikke er aktuelt at ev. helt ny bebyggelse har tilsvarende høyder og 
volumer som dagens anlegg. Selv om et alternativ utfordrer høyder, så må kvalitetskrav 
allikevel ivaretas.   
 
Følgende er ikke avklart: 
Det er åpnet opp for at høyere bebyggelse kan vurderes, forutsatt at det gjøres en helhetlig 
vurdering, og kvalitetskrav blir ivaretatt. Byutvikling presiserer at beslutning om hvorvidt en 
kan bygge over 8 etasjer (og hvor/omfang) må gjøres på bakgrunn av vurderinger og 
(alternativ) utredninger i prosessen. Byutvikling anbefaler at den helhetlige vurderingen, jf. 
alternativet som utfordrer på høyde, omfatter/inkluderer en stedsanalyse.  

 
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.  

 
Byutvikling minner om at det er ønskelig med fysisk modell av planforslaget til 
førstegangsbehandling.  
 

 


