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1. Innledning

1.1 Situasjon og utviklingstrekk

Det har blitt varslet om oppstart av planarbeidet tidligere (sak 04/01133 og
2006/562), men pga. omstendigheter ble det ikke utarbeidet en plan før. Molde kom-
mune varsler oppstart av planarbeidet på nytt for å utarbeide en plan for hele områ-
det.

Retiroområdet har en lang historie som friområde med hage og parkanlegg. Å beskri-
ve dette vil bli en del av planbeskrivelsen.

1.2 Formål med planarbeidet

Planområdet eies per i dag av tre grunneiere. Molde kommune, Planor bolig AS og
Molde Fotballklubb (fester) samt tre private eiendommer som inngår i planområdet.

Regulering skal legge tilrette for følgende bruk:
� Boligbebyggelse
� Idrettsanlegg med tilhørende bebyggelse
� Trafikkareal (kjøreveger, parkering etc.)
� Friareal med tilhørende infrastruktur (stier, gang- og sykkelforbindelser etc.)

Planarbeidet skal i tillegg til ren fordeling av formål sørge for:
� nødvendig avklaring av forholdet til kulturminner
� at området får en bærekraftig utforming og at det tas vare på naturverdier
� at det skaffes forbindelser mellom friarealene og boligbebyggelsen
� tilrettelegges for bruk av friområdet for allmennheten



2. Overordnete rammer for planleggingen

2.1 Nasjonale bestemmelser og føringer

Plan og bygningslovens (pbl) kapittel 12 gir rammer for saksbehandlingen og innhol-
det i reguleringsplaner. Plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensut-
redninger gir nærmere bestemmelser om konsekvensutredning for reguleringsplaner
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I forskriften framgår det også
hvilke tiltak som skal behandles etter forskriften (§ 2) og hvilke tiltak som skal vurde-
res etter forskriften (§ 3).

Andre lovverk, forskrifter og bestemmelser
� Naturmangfoldloven
� Kulturminneloven
� Friluftsloven
� Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging-

en
� Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
� Rikspolitiske retningslinje for samordnet areal og transportplanlegging
� Norsk standard forUniversell utforming av opparbeidete utearealer
� Norsk standard forUniversell utforming av byggeverk – del 1

I tillegg må planen oppfylle en rekke nasjonale forventninger til planleggingen. Der-
under bl.a. innenfor tema

� Klima og energi
� Samferdsel og infrastruktur
� Natur, kultur og landskap
� Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

2.2 Regionale bestemmelser og føringer

� Fylkesplan 2009-2012
� Regional energi- og klimaplan

2.3 Kommunale planer og føringer

Området er i gjeldende kommunedelplan for Molde by 2000-2010 avsatt som friom-
råde, boligformål og næring. I kapittel 6.4 står det:

”Det legges stor vekt på å opprettholde turdrag, landskap og grøntkorridorer.
Temakart om landskapets egenverdi fra natur- og landskapsanalysen (1994)
viser viktige områder for naturvern og friluftsliv.”

”Vegetasjon som romskaper, klimaforbedrer og trivselsfaktor må tillegges stor
vekt.”

Retiro er nevnt som et av områdene som har betydning for Molde sin identitet og
særpreg.



3. Aktuelle problemstillinger og konsekvensutredning

3.1 Antatte vesentlige virkninger for samfunn, natur og miljø

Dagens arealbruk er preget av et grøntområde på den største delen av området.
Pga. tett vegetasjon er det vanskelig for befolkningen å bruke skogen til rekreasjon,
turer og lignende. Den øvre østre delen er preget av to fotballbaner, den nedre østre
delen av privat bebyggelse.

Det er knyttet kulturminneinteresser til selve Retiroeiendommen, spesielt rettet mot
det gamle park- og hageanlegget. Dette ble varslet av kulturavdelingen i Møre og
Romsdal fylkeskommune i de to tidligere sakene.

En annen mulig konfliktområde er trafikktilkomsten til området. Det er ønske om å
stenge alle avkjørsler mot E 39 og at trafikken avvikles med tilknytting til Knausenlinja
(reguleringsplan under arbeid).

Planer og tiltak som har vesentlige virkninger på miljø og samfunn skal konsekven-
sutredes (pbl § 4-2) etter KU-forskriften av 2009. Dersom en reguleringsplan legger til
rette for senere vedtak om utbygging av tiltak eller inneholder tiltak som nevnt i KU-
forskriftens vedlegg II, eller innebærer endringer i forhold til kommuneplan så skal
planen eller tiltakene vurderes konsekvensutredet (KU-forskriften § 3).

Kommunen har vurdert at de planlagte tiltakene i planen vil har en så stor betydning
på miljø og samfunn og samtidig er i strid med kommunedelplanen at det er nødven-
dig med en konsekvensutredning.

3.2 Beskrivelse av området

Området ligger øst for Molde sentrum med direkte tilknytting til E 39 på sørsiden.
Vest for planområdet ligger Moldes sentrale gravlund og i fremtiden Knausenlinja
som skal knytte sammen E 39 og Frænavegen.
På nord- og østsiden grenser området mot boligbebyggelse og næring.

Avgrensning av planområdet
Avgrensninger er ikke nøyaktig. Plangrensen i nord vil slutte ved reguleringspla-
nen for gang- og sykkelvegen mot Kviltorp skole, i vest til reguleringsplanen for
Knausenlinja og på sørsiden til reguleringsplanen for E 39.

Planområdet i dag

Den østre delen av området er det som er i aktiv bruk per i dag. Kunstgressbanen og
andre idrettsanlegg er hovedaktiviteten. Det ligger tre private eiendommer mot E 39.



Vestre delen av området er for det meste bevokst med tett skog. Retiro eiendommen
er den eneste bebyggelsen i denne delen, resten er gammel park- og hageanlegg.

Pga. den tette vegetasjonen er bruken av området innskrenket.

Dagens reguleringssituasjon

3.3 Beskrivelse av planlagte tiltak i området

Det er planlagt to byggetiltak på området:
� Utvidelse av idrettsanlegget med 1 fotballbane, klubbhus og tilhørende anlegg

(Molde Fotballklubb)
� Boligbebyggelse på søre delen av området (Planor bolig AS)
� Stenging av alle avkjørsler til E 39
� Bygging av ny atkomstveg fra Knausenlinja
� Tilrettelegging av det øvrige grøntområdet til et offentlig tilgjengelig friluftsom-

råde
� Forbindelser som knytter sammen området med omgivelsen



Grov inndeling av planområdet: grønn – friområde, rød – idrettsområde, blå – eksisterende bebyggelse, brun – ny boligfelt

3.4 Høringsuttalelser (etter høring av planprogrammet)

--

3.5 Aktuelle problemstillinger for planområdet

3.5.1 Landskap, kulturmiljø og kulturminner

Landskap og kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser. Kulturminner er alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Gamle hage- og parkanlegg som har vært i området anses etter Fylkeskommunes
tidligere uttalelser som svært viktig og tiltakene i området skal derfor konsekven-
sutredes. Spesielt skal kommunen vurdere tiltakets konsekvenser for/vurdere

� Park og hage
� Retirobebyggelse
� kartlagte murrester mot E 39
� (historisk) artsmangfold
� alternative vegløsninger gjennom området
� kombinerte konsekvenser av tiltakene langs E 39, Knausenlinja og Retiroom-

rådet på kulturminner

Det mangler per i dag nøyaktige avgrensninger av områder som skal vurderes sær-
skilt og det foreligger ikke kartlegginger over artsmangfold/vegetasjon i området.



Kommuneplanen viser en avgrenset sone for bevaringsverdi i nær tilknytning til den
gamle bebyggelsen på Retiro.

Tilgjengelige databaser som for eksempel Askeladden og lokalkunnskap i fagmiljøet
vil brukes for å skaffe de informasjonene som er nødvendige til en vurdering av kon-
sekvensene.

3.5.2 Miljø og bærekraft

Området er per i dag tett bevokst av skog. Over de siste årene kan det har utviklet
seg et eget økosystem som de planlagte tiltakene vil har virkning på. Disse skal kon-
sekvensutredes i planen.

Det skal også vurderes hvor bærekraftig tiltakene er. At allt planlegging skal være
bærekraftig er fastsatt i plan- og bygningslovens § 1, 1. ledd. Kommunen vil vurdere,
hvilken metode det skal anvendes for å vurdere bærekraft av de planlagte tiltakene
og evt. komme med avbøtende tiltak i plandokumentene.

Artsdatabanken og andre hjelpemiddel vil brukes under vurderingen og dokumente-
res nærmare i planbeskrivelsen.

3.5.3 Friluftsliv, rekreasjon og allmenne interesser

Området er en del av kommunes grønnstruktur som i hht kommunedelplanen for
Molde by er viktig for kommunen. Selv om området i dag er ikke lett tilgjengelig pga.
vegetasjonen som har vokst uhindret de siste årene, har området stort potensial om
nærrekreasjonsområdet.

I tillegg ligger området som et slags bindeledd mellom to andre, store grøntarealer.
Retiro anlegget ved fjorden og den sentrale gravlund.

Den planlagte utvidelsen av fotballbanen vil også ha virkninger på områdets betyd-
ning for friluftsliv.

3.5.4 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

Alle planer og tiltak foreslått i planer skal gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Kommunen vil vurdere konsekvensene for samfunnssikkerhet og andre risikoer i
samsvar med DSB sin veileder for gjennomføring av ROS- analyser.

3.5.5 Trafikk

Det er planlagt å stenge alle atkomstveger fra/til E 39 og skaffe en ny atkomst fra
framtidige Knausenlinja. Her må det vurderes forskjellige alternativer mot andre in-
teresser i området, nevnt ovenfor.

Det må ses på ulike muligheter for gående og syklende i området og sammenknytting
av området til omgivelsen. Konsekvensutredningen må se på alternativer.

3.5.6 Støy

Den planlagte boligbebyggelsen vil ligge nært E 39 og den nye Knausenlinja. Kom-
munen anser det som nødvendig å vurdere støyforholdene langs denne strekningen



og hvilke konsekvenser dette vil ha for bruken av området. Støy kan ha virkninger for
trivsel og folkehelse.
Retningslinjen for støy i arealplanlegging og evt. en profesjonell støyanalyse vil være
viktige momenter for planen. Evt. avbøtende tiltak vil bli en del av analysen.

3.5.7 Barn og unges oppvekstvilkår

Planområdet kan få en viktig betydning for barn og unge i omgivelsen. Virkningene
av ny boligbebyggelse, økt aktivitet på idrettsanlegget, endret trafikkmønstret og et
stort grønnareal må utredes og nødvendige tiltak inkluderes i planen.



4. Planprosess og fremdriftsplan

4.1 Organisering

Molde kommune skal utarbeide detaljreguleringen for Retiro. Kommunen skal i pro-
sessen samordne de interessene som Molde Fotballklubb og Planor bolig AS har
innenfor planområdet med kommunale og samfunnsinteresser i et større sammen-
heng.

Molde kommune sine rutiner for planbehandling etter plan- og bygningsloven gjelder.

4.2 Fremdriftsplan

Planarbeidet består av følgende faser:
� Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn til planprogrammet
� Medvirkning
� Vedtak av planprogrammet
� Utarbeidelse av planforslaget og konsekvensutredning
� Offentlig ettersyn
� Sluttbehandling av planen
� Planvedtak

Hovedaktiviteter Tid
Varsel om oppstart av planarbeid
Offentlig ettersyn planprogram

januar 2013
januar 2013 - februar 2013

Åpen folkemøte januar 2013
Vedtak planprogram februar 2013
Utarbeiding av planforslag og konse-
kvensutreding

mars 2013 - juli 2013

Første gangs behandling av planforslag august 2013
Høring og offentlig ettersyn september 2013
Sluttbehandling i kommunestyret november 2013

I oppstartsfasen ble det gitt antydninger om behov for utredninger/analyser på plan-
området i forbindelse med kulturminner. Det er beregnet en ekstra tidsbuffer til dette
formålet.

Kommunen har også beregnet ekstra tid for å ha god dialog med Planor bolig AS og
Molde fotballklubb og andre berørte i området.

4.3 Medvirkning

Gjeldende lover og foreskrifter gir retningslinjer for å få en bred medvirkning i plan-
prosessen. Påvirkingen kan skje under alle høringsprosesser og kommunen skal
samle og vurdere utredning av alle relevante merknader og spørsmål som kommer
inn under hele prosessen.

Det vil bli gjennomført et åpent folkemøte i regi av Molde kommune der det skal in-
formeres om arbeidet med planen. Retiro anses som et viktig område i Molde kom-
mune med mange interesser knyttet til det. Alle skal få anledning å delta i prosessen.
De to private aktørene vil også være med på møtet for å svare på spørsmål relatert til
konkrete tiltak de ønsker gjennomført i området.



Det skal også være en tett dialog med andre myndigheter, berørte parter og interes-
seorganisasjoner hvis behovet oppstår. Alle har uansett formelle møter muligheten å
ta kontakt med planavdelingen for å få informasjon eller møter under planprosessen.


