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STAVANGER KOMMUNE, Melding om igangsetting av 
reguleringsarbeid med høring av planinitiativ og planprogram. 
PlanID 2754–Detaljregulering for Mølleneset (Stavanger 
Havnesilo). 
 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS og Helen & Hard AS 
på vegne av Agri Eiendom Stavanger AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Mølleneset, Stavanger Havnesilo, planID 2754, Stavanger kommune. 
 
Forslagsstiller, Felleskjøpet Agri SA, vurderer å selge Stavanger Havnesilo. De har i den 
forbindelse besluttet å sette i gang en reguleringsprosess for anlegget, slik at området kan bli 
utviklet med boliger og andre sentrumsrelaterte funksjoner. Prosjektil AS er engasjert som 
planfaglig konsulenter, Arkitektfirma Helen & Hard AS er engasjert som arkitekter. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig og bærekraftig utvikling av 
området. Det er aktuelt å regulere området til tilsvarende formål som omkringliggende 
eiendommer som omfattes av Stavangers sentrumsplan, hovedsakelig til boliger, men også 
til kontorer, næring og andre funksjoner som vil bidra positivt i området, og som naturlig 
hører til i ytterkanten av et bysentrum. Det vurderes å anlegge et sjøbad og en småbåthavn. 
 
Planområdet er på ca. 26 daa. Det omfatter eksisterende industriområde inkl. kaianlegg og 
en mulig utvidelse i sjø iht. gjeldende reguleringsplan 1901. Planen omfatter eiendommene 
gnr. 52, bnr. 405 m.fl. eid av Felleskjøpet Agri SA.  

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, KU etter § 6b, da samlet bruksareal vil 
overstige 15 000 m2. Forslag til planprogram og planinitiativ sendes ut på høring, og blir lagt 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9. Forslag til planprogram 
er vedlagt. 

Følgende tre forskjellige alternativer skal konsekvensutredes: 
 
0-alternativet: Dagens bruk og situasjon videreføres. 
Det blir behov for følgende vurderinger: 

• hva behøves av tiltak og vedlikehold for å opprettholde økonomisk drift 

• hva skal gjøres med de bygg som ikke er i bruk ifm. drift av anlegget og som har et 
betydelig behov for oppgradering (spesielt Møllebygg, silo C* og lagerbygg) 

• hva skal gjøres med kaier som ikke er i bruk, og ikke sikre 

• hvordan håndtere forfall i bygningsmasse; eventuelt behov for riving 

*den eldste av siloene (område BK 18 i gjeldende reguleringsplan) 
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Utbyggingsalternativer 1 og 2:  
Premisser som vurderes lagt til grunn for ny utvikling i begge alternativer: 

• gjenbruk av hele silo B* som ikke regnes med i % BRA, (BK17) 

• gjenbruk av Møllebygget 

• gjenbruk av hele silo C; den eldste siloen, eller kun sokkelen 

• rammene/ effekten av gjenstående silobygg må tas med i den samlede vurderingen 

• utbygging i sjø 
 

*Silo som står nærmest Spilderhaugen 

 
Alternativ 1 – utfordrer eksisterende planer 

• 50% boligandel 

• 50%, annen virksomhet. Eventuell annen større funksjon; publikumsbad som offentlig 
eller kommersielt drevet, næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. 

• 240% BRA 

• uteareal mellom 20-25 m2 pr. boenhet 

• utfordrer høyder – høyhus*  

• sjøbad i øst  

• småbåthavn i vest 
 

*vurdering av enkelte bygg over 8 etg. 

 
Dette vil særlig utløse vurderinger i forhold til trafikk og mobilitet. 
 
 
Alternativ 2 – i tråd med overordnet plan 

• 80% boligandel 

• 20 % annen virksomhet 

• 160 % BRA - i tråd med kommuneplanen  

• uteområde i tråd med kommuneplanen 

• Småbåthavn i øst 

• Sjøbad i vest 

• Maks 8 etasjer for nye bygg 
 

Dette vil særlig utløse vurderinger i forhold til størrelse og kvaliteten på uterommene, og en 
organisering av bebyggelsen, for å oppnå gode sol og utsiktsforhold. 
 

Vi vil spesielt oppfordre de respektive myndighets- og faginstansene til å komme med 
uttalelser innenfor sine ansvars- og fagområder. Vi ønsker f.eks. særlig innspill fra Rogaland 
Fylkeskommune v/ Regionalplanavdelingen og Statsforvalteren når det gjelder funksjoner, 
utnyttelsesgrad, boligandel, uteareal og utbygging i sjø. Fra NVE ønsker vi særlig innspill sett 
i forhold til flom, havnivåstigning og grunnforhold. Vi vil og be om at spesielt Kystverket 
kommer med innspill til forslag om alternative plasseringene av sjøbad og småbåthavn. 

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat, planinitiativ og 
planprogram på Stavanger kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) 
under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende 
områder ytterligere.  
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Merknader, spørsmål og kommentarer sendes til:  
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: molleneset@prosjektil.no 
innen 26.04.2021. Merk innspill/ kommentarer med planID 2754. 
 
Spørsmål kan besvares på telefon 480 98 029. Kopi av innspill sendes til Stavanger 
kommune, Pb. 8001, 4031 Stavanger e-post: arealplanmottak@stavanger.kommune.no 
 
Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir 
vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk 
behandling.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
  

_____________  
Paul Korsberg 
Tlf. dir: 480 98 029 
E-post: paul.korsberg@prosjektil.no  

  
 
Vedlegg: Varslingskart 
   
 
Kopi:   Agri Felleskjøpet SA v/ Sverre Landmark 
  Probiz AS v/ Jan Petter Storetvedt 
  Helen & Hard Arkitektfirma v/ Ane Dahl 
  Stavanger kommune, planavdeling 
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