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1. Sammendrag 
 
Planen som foreligger er resultatet av en lang og krevende prosess for å få inn mest 
mulig informasjon for å ta de beste avgjørelser for tiltak innenfor planområdet. 
 
Det var mange forskjellige interesser knyttet til enkelte områder og planområdet som 
helhet som det må tas hensyn til. I løpet av planprosessen kom det inn mange innspill, 
det ble ført mange samtaler og møter og ideer ble tegnet og forkastet til planen kunne 
fremmes til behandling. 
 
Gjennom prosessen ble det gjort mange avgjørelser og prioriteringer. Dette pga. faktain-
formasjon, innspill, samtaler, faglige vurderinger, konsekvensutredningen, etterforskning 
i tilgjengelige kilder, eksterne oppdrag mm. 
 
Det måtte tas valg for å komme frem til planforslaget og valgene og hvorfor ting ble be-
stemt kan man lese i kapittel 6.2. 
 
Molde kommune er bevisst på, at noen avgjørelser og forslag kan være omdiskutert, 
men valgene som ble gjort har skjedd etter en grundig prosess med å veie forskjellige 
interesser mot hverandre. 
 
Den foreliggende planen anses å være en veldig godt utgangspunkt til en videre disku-
sjon. Retiro skal være en grønn lunge i byen, som kan brukes av alle innbyggere og be-
søkende i Molde kommune på lik linje. Det skal kunne brukes til bynær rekreasjon og 
naturopplevelse. 
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2. Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 
 
Hensikten med reguleringen er å skaffe en samordnet regulering av området for Reti-
roparken og idrettsanlegget. Det er flere ulike interesser til bruken av enkelte områder i 
planen. For å unngå flere enkeltreguleringer har Molde kommune besluttet, at regule-
ringen skal skje i kommunal regi, slik at alle interesser i de forskjellige områdene kan 
veies mot hverandre og at det kan finnes den optimale løsningen.  
 
Retiroparken har en historisk betydning for byen og byens innbyggere. Planen har også 
som hensikt å legge til rette for at parken kan brukes av allmenheten til rekreasjon og 
skaffe en bynær naturopplevelse. Samtidig er det flere interesser som må veies og prio-
riteres i planen. Detaljerte opplysninger er del av beskrivelsen og vurderingen i dette 
dokumentet. 
 

2.2 Forslagstiller og eierforhold 
 
Molde kommune står ansvarlig for utarbeiding av reguleringsforslaget.  
 
Området som inngår i reguleringsplanen inkluderer følgende eiendommer og eiere: 
 

Gårds- og bruksnummer Registrert eier 

28/2 Planor Bolig AS 

28/57 Molde kommune 

29/9 Anne Katherine Micaelsen 
Jahn Rober Micaelsen 

29/110 Toril Sætem Vestad 
Åsmund Kjartan Vestad 

29/111 Kjell Fostervoll 

29/133 Molde kommune 

29/293 Molde kommune 

29/299 Molde kommune 

29/726 Kjell Fostervoll 

 
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
 
Planprogrammet for detaljreguleringen ble vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget den 
21.5.2013, sak 59/13. 
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2.4 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler for området. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning 
 
For planer som kan få vesentlige virkninger for natur og samfunnet skal det utarbeides 
en konsekvensutredning i samsvar med paragraf 14 i plan- og bygningsloven. 
 
Planen som foreligger vurderes å være berørt av denne paragrafen. Derfor vil enkelte 
områder konsekvensutredes.  
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3. Planprosessen 
 
Planprosessen følger plan- og bygningslovens regler. 
 

3.1 Medvirkningsprosessen 
 
Før det ble varslet oppstart av planarbeid, ble naboer og grunneiere innenfor planområ-
det invitert til et åpent møte på rådhussalen den 21.1.2013. Møtet ble også kunngjort 
gjennom annonse i avisen, slik at alle interesserte kunne delta. Møtet ble gjennomført 
med godt oppmøte. Det ble under samme møte også diskutert spørsmål rundt Knausen-
linja. 
 
Det ble varslet oppstart av planarbeid 2.2.2013 med annonse i Romsdals Budstikke og 
på kommunens hjemmeside. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til høring med en frist 
til uttalelse på tre uker. 
 
Molde kommune har hatt flere møter med kulturminneavdelingen i Fylkeskommunen for 
å avklare spørsmål rundt vern og fredning innenfor planområdet. 
 
På administrativt nivå innenfor Molde kommune har det blitt gjennomført flere møter 
med de forskjellige fagavdelingene som kan ha innspill til planen. Dette skjedde både i 
felles- og enkelmøter. 
 
Molde kommune har også hatt møter med Molde fotballklubb og Planor AS som har 
særskilte interesser i planområdet. Partene hadde mulighet å kommunisere sine ønsker 
i planprosessen og fikk informasjon av nye utviklinger når dette var nødvendig. Ønsker 
og innspill til planen ble vurdert og veiet mot andre interesser før planforslaget ble utar-
beidet. 
 
Etter politisk behandling vil planen sendes til offentlig ettersyn. I tillegg planlegges det et 
nytt folkemøte på rådhuset for å presentere planarbeidet og for å få flere innspill. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1 Overordnete planer 
 
Planområdet ligger innenfor kommunedelplanen for Molde by, vedtatt 15.6.2000. Plan-
området er i denne planen vist som grøntareal, boliger og næring. 
 

 
Figur 1: Utsnitt kommunedelplan for Molde by 2000-2010, uten målestokk 

 
I kommunedelplanen Hovednett for gående og syklende i Molde kommune, vedtatt 
12.9.2013 er området koblet til hovednettet. På nordsiden, sørsiden og vest for området 
er det planlagt gang- og sykkeltraseer. Regulering på disse områdene foregår for tiden 
(jf. punkt 4.3). 
 

 
Figur 2: KDP Hovednett gående og syklende (sykkel), uten målestokk 



  S i d e  | 11 

 

 
Figur 3: KDP Hovednett for gående og syklende (gående), uten målestokk 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Aktuelt er planområdet regulert i følgende planer: 
 

 0361 – Retiro – Nøysomhed – Bergsgjerdet (vedtatt 3.10.1962) 
 0677 – Reguleringsplan for Nøisomhed (vedtatt 25.7.1977) 
 1683 – Vesentlig reg. endr. For Tøndergård – Furukollen (vedtatt 22.7.1987) 

 
Kommunedelplanen er nyere enn alle vedtatte reguleringsplaner. Derfor er føringene 
satt i kommunedelplanen førende for planarbeidet og krav om konsekvensutredning. 
 
Detaljreguleringen for Retiro vil erstatte de gjeldende reguleringsplanene delvis. 
 

 
Figur 4: Gjeldende regulering i området, uten målestokk 
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4.3 Tilgrensende planer 
 
Vest:  
Ingen tilgrensende plan fordi planområdet ikke omfatter hele den eksisterende planen 
(0361 – Retiro – Nøysomhed – Bergsgjerdet (vedtatt 3.10.1962)). Planen vil imidlertid 
grense til detaljreguleringen for Knausenlinja som utarbeides i regi av Statens vegve-
sen. Oppstart av planarbeidet skal skje i nær fremtid. Detaljregulering for Retiro vil da 
grense i sin helhet til denne planen. 
 
Sør: 
Planområdet grenser til planen 1683 – Vesentlig reg. endr. For Tøndergård – Furukollen 
(vedtatt 22.7.1987). Sør-østre delen av planområdet vil erstatte deler av denne planen. 
I forbindelse med planlegging av en oppgradert innfartsveg til Molde vil Statens vegve-
sen starte opp planarbeidet for E 39 (Fuglset – Kviltorp). Detaljregulering for Retiro vil 
da grense i sin helhet til denne planen. 
 
Øst: 
Ingen tilgrensende plan fordi planområdet ikke omfatter hele den eksisterende planen 
(0677 – Reguleringsplan for Nøisomhed (vedtatt 25.7.1977)) 
 
Nord: 
Ingen tilgrensende plan fordi planområdet ikke omfatter hele den eksisterende planen 
(0361 – Retiro – Nøysomhed – Bergsgjerdet (vedtatt 3.10.1962)). For tiden utarbeides 
en reguleringsplan for en gjennomgående gang- og sykkeltrase fra sentrum til Kviltorp. 
Detaljreguleringen har vært til høring og plangrensen på nordsiden følger plangrensen 
for denne planen. 
 

4.4 Andre føringer 
 
Det ligger en del andre dokumenter til grunn for vurderingene som ble gjort. Uten å ut-
dype innholdet i det enkelte dokumentene må det nevnes følgende fire dokumenter og 
prosesser som i tillegg til gjeldede lover og regler har satt føringer: 
 

 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Temakart grønnstruktur i Molde kommune 
 Landskapsanalysen 
 Planarbeid med E 39 og Knausenlinja 
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5. Beskrivelse av planområdet 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdet ligger på østkanten av Molde sentrum, ca. 3 km fra Storgata med direkte 
atkomst fra E 39. Planområdet begrenses av antatt reguleringsgrense for planen for 
Knausenlinja på vestsiden, antatt reguleringsgrense for ny E 39 på sørsiden, regule-
ringsplanen for gang- og sykkeltraseen fra sentrum til Kviltorp skole på nordsiden og 
eiendomsgrensen til Nøisomhed på østsiden. Planområdet har en ca. størrelse på 100 
mål. 
 

 
Figur 5: Planområdets beliggenhet, GisLink 2014, uten målestokk 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Området blir mest brukt til idrettsaktiviteter på kunstgressbanen. Den gamle Retiropar-
ken er tilgjengelig, men ikke i en tilstand som inviterer til aktivt bruk. Vedlikeholdet har 
vært svært begrenset og en delvis rydding av skogen har bare skjedd nylig. Villa Retiro 
er ikke tilgjengelig. 
 
Området blir ellers brukt til boligområde (to eneboliger), bevertning/selskapslokale (Lub-
benes gård) og parkering. Den gamle svømmehallen som står på området blir brukt som 
lager til idrettsanlegget. 
 
Rundt planområdet er boligområder (nord), gravlund (vest), europaveg (sør) og næring 
(øst). 
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5.3 Stedets karakter 
 
Planområdet kan deles i to deler. Den østre delen er den som er bebygd med en varia-
sjon av funksjoner og den vestre delen som omfatter rester av Villa Retiro og tilhørende 
park- og hageanlegget. 
 
Den østre delen er preget av et stort idrettsanlegg (fotball). I tillegg er det to eneboliger, 
Lubbenes (fredet) og parkeringsplass. Området kan beskrives som heterogen i bruk og 
funksjon. Trafikkområdene fremstår delvis som uavgrenset og lite organisert. 
 
Den vestre delen er en skog som er mer eller mindre dårlig vedlikeholdt. I skogen er det 
noen stier, men atkomsten til og fra skogen er vanskelig.  
Gamle Villa Retiro med tilhørende bygg er i dårlig stand viser tegn for bruk av ikke auto-
riserte personer. Dette påvirker stedets karakter (trygghet, forsøpling mm.). 

 

5.4 Landskap 
 
Landskapet på østre delen av området er preget av bebyggelse og idrettsanlegget. Dis-
se suppleres med buffergrønt til tilgrensende området nord, øst og sør. Terrenget stiger 
fra E 39 til området. Selve området er uten stor høydeforskjell. 
 
Vestre delen av området er preget av natur- og kulturlandskapet som ble etablert i for-
bindelse med hage- og parkanlegget. Villa Retiro står i sentrum av dette området. 
Dammer, «Atlanterhavet» murkonstruksjoner og turveger preger fortsatt landskapet i 
denne delen av området. 
 
En detaljerte beskrivelse av området og landskapet er lagt ved sammen med utredning-
en gjort av kommunens landskapsarkitekt Arne Strømme. 
 

5.5 Grønnstruktur 
 
I forbindelse med arbeidet for kommunedelplanen for Molde – del 1 ble det gjennomført 
en registrering av grønnstrukturen i byen. Resultatet viser at Retiro er en av de to gjen-
værende, store offentlig tilgjengelige grøntområdene i byen. Kartet viser, at det er noen 
mindre områder, men ingen som har samme betydning og potensiell kvalitet som Retiro. 
Sammen med friluftsområdet langs sjøen og gravlunden utgjør den en betydelig, sam-
menhengende grønn lunge som kan være tilgjengelig for alle. 
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Figur 6: Grønnstrukturkart, Molde kommune 2014, uten målestokk 

 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Innenfor planområdet står det flere SEFRAK registrerte bygninger som har historisk 
verdi, men som ikke er formelt fredet. Dette gjelder bygningene under adressen Fanne-
strandsvegen 111 (2 bygg: Villa Retiro og gartnerbolig), samt Fannestrandsvegen 117 
(3 bygg: våningshus, tenerbolig og fjøs). 
 
Deler av den vestre delen av planområdet er nevnt i kulturminnedatabasen Askeladden. 
Området er kategorisert som bebyggelse-infrastruktur (grøntområder). Området omfat-
ter Villa Retiro og tilgrensende områder og er beskrevet som «hage i landskapsstil». 
 

 
Figur 7: Villa Retiro, Askeladden 2014, uten målestokk 
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Molde kommune har i den gjeldende kommunedelplanen for Molde by regulert Villa Re-
tiro, gartnerboligen og deler av hageanlegget som bevaringsverdig. Samme formålet ble 
også brukt på Lubbenestomten. Kommunedelplanen er førende for planarbeidet fordi 
alle reguleringsplaner i området er eldre. 
 
 

 
Figur 8: Kommunedelplan for Molde by, uten målestokk 

 
 

5.7 Naturmangfold 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i uttalelse til planprogrammet og varsel om opp-
start av planarbeidet påpekt, at det er ikke godt nok å basere vurderingene på tilgjenge-
lige databaser og at det trenges en videre fagutredning utover dette.   
 
Molde kommune har gitt oppdrag til Miljøfaglig utredning for å komme med en rapport 
om naturmangfolden innenfor planområdet. Rapporten er vedlegg til planbeskrivelsen. 
 
Konklusjonen av rapporten er, at det innenfor planområdet finnes en rødliste art og ing-
en verdifulle naturtyper. 
 
Rapporten konkluderer også, at kunnskapsgrunnlaget i hht naturmangfoldslovens para-
graf 8 er god nok og at bruk av føre-var-prinsippet (§ 9) kan reduseres. Belastning av 
økosystemet (§ 10) anses som lavt, basert på begrenset størrelse av planområdet. Det 
må tas hensyn til kulturbetingete naturtyper i området. Det skal satset på bevaring, for-
sterking og restaurering av typiske parkelementer med hensyn til den samlete belast-
ningen på dette miljøet i og rundt Molde. 
 
På side 13 nevner rapporten avbøtende og kompenserende tiltak. Disse ble det tatt 
hensyn til så vidt det er mulig og nødvendig i planprosessen (gjennom planbestemmel-
sene). Flere av de nevnte tiltakene bør implementeres under anleggsfasen og driften . 
Dette må skje etter planen er vedtatt. 
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5.8 Trafikkforhold 
 
Området ligger med direkte tilknytting til E 39 på sørsiden. Dette er den eneste atkoms-
ten til området. Det er muligheter for gående å komme seg til Retirovegen i vest og 
Bergmovegen på nordsiden. E 39 er hoved innfartsvegen til Molde og har en sterk tra-
fikkbelastning. I tillegg arbeides med planer for et utvidet tverrsnitt av vegen med flere 
kjørebaner. Dette kan utgjøre en økt støybelastning for området, som må utredes til et 
tidspunkt. Utover det skal det planlegges en ny vegforbindelse mellom E 39 og Fræna-
vegen (Knausenlinja). Denne ville ligge på vestsiden av planområdet. Detaljer og plan-
avgrensningen er ennå ikke fullstendig fastlagt. 
 
Planområdet er ikke tilknyttet bybussystemet. Regionale busslinjer passerer i nærheten 
til området. 
 
Syklende har tilgang til planområdet fra gang- og sykkelvegen som ligger langs E 39. 
 
 

5.9 Barn- og unges interesser 
 
Det er ikke spesielt tilrettelagt for barn- og unges interesser, med unntak for idrettsan-
legget som brukes av idrettslag og dermed barn- og ungdomsavdelingene. Selve park- 
og skogsområdene kan brukes av barn og unge til fritt og uorganisert lek.  
 

5.10 Sosial infrastruktur 
 
Planområdet ligger nært bysentrum og sentralt i forhold til sosial infrastruktur. Målt i luft-
strekk fra sentrum av planområdet ligger Bergmo ungdomsskule 300 m fra området, 
Enensenter 700 m, Kviltorp skole 750, Øverland barnehage 500 m og Øvre Kviltorp bar-
nehage 500 m under. 
 
God tilknytting til gang- og sykkelforbindelsen samt kjørevegen gjør alle vesentlige funk-
sjoner tilgjengelig innen kort tid. 
 

5.11 Universell tilgjengelighet 
 
Park- og skogsområdet er per i dag ikke universell tilgjengelig. Idrettsanlegget, parke-
ringsplassen og offentlige arealer ble ikke spesielt tilrettelagt. 
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5.12 Teknisk infrastruktur 
 
Området er knyttet til det offentlige vegsystemet. Vann og avløpsløsninger ligger nær 
området og Istad har strømledningsnett på og rundt området.  
 
Den sentrale beliggenheten av planområdet tilsier at tilknytting til den nødvendige tek-
niske infrastrukturen er på plass. 
 

 
Figur 9: Vann- og avløpsledninger, Molde kommune 2014, uten målestokk 

 

 
Figur 10: Strømmledninger, ISTAD 2014, uten målestokk 
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5.13 Grunnforhold 
 

 
Figur 11: Løsmassekart, NGU 2014, uten målestokk 

Løsmassekartet viser at området preges av 4 hovedtyper løsmasse. Tykk morene 
(grønn), bart fjell med stedvis tynt dekke (rosa), fyllmasse (grå) og Marin strandavset-
ning (blå). Det er ikke nødvendig med særskilte tiltak i området. 
 

5.14 Støyforhold 
 
Det foreligger en støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen for E 39 langs området. 
Støyprognosen ble laget med trafikkprognose for 2025 og en beregningshøyde på 4 
meter. 
 

 
Figur 12: Størvarselkart, SVV 2012, uten målestokk 
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På kartet ser man at en betydelig del av planområdet vil ligge innenfor rød og gul sone. 
Dette vil føre til spesielle krav for evt. bruk av området og avbøtende tiltak. 

 

5.15 Luftforurensning 
 
Det foreligger ikke undersøkelser om luftforurensning i området. Det antas at støv og 
eksos fra biltrafikken av E 39 eksisterer i området, men at dette ikke utgjør en belastning 
utover det tillatte. Det er ikke noen industri i området som kunne bidra til luftforurens-
ning. 
 
 

5.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
Kommunen bruker et eget system for vurdering av risiko og sårbarhet for denne planen. 
Skjemaet som brukes og anbefales som standard i Møre og Romsdal anses ikke å være 
tilstrekkelig for denne planen. 
Det velges å følge veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
”Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”.  
 

Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å integrere beredskapsmessige hensyn i 
kommunalt planlegging. Den skal identifisere mulige uønskete hendelser og vurdere 
hvor stort risikoen er at disse inntreffer og hvilke konsekvenser som resulterer fra hen-
delser.  
 
Analysen baserer på antagelser om hendelser som kan inntreffe innenfor området eller 
som kan ramme området. I områder der det ble identifisert farer som gjør det nødvendig 
å komme med avbøtende tiltak, må disse tiltakene bli del av godkjenningsprosessen 
under en byggesak/tiltaksgjennomføring. 
 

Vurderingskriterier deles inn i sannsynligheten og resulterende konsekvens. 
 

Sannsynlighet 

Ikke sannsynlig Aldri 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av et år 

  

Konsekvensklassifisering 

Betegnelse Personer Materielle verdier/økonomske tap 

Ufarlig Ingen personskade Ingen skade på materiell, driftsstans/reparasjoner < 1 uke 

En viss fare Få og små personskader Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart behov for 

reparasjoner, evt. mulig utbedring på kort tid. Drifts-

stans/reparasjoner < 3 uker 

Kritisk Alvorlige personskader Betydelig materielle skader, driftsstans/reparasjoner > 3 uker 

Farlig Alvorlige skader/en død Alvorlige skader på materiell. Driftsstans/reparasjoner > 3 mnd. 

Katastrofalt En eller flere døde Fullstendig materielle skader. Driftsstans/reparasjoner > 1 år. 
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NB: Konsekvensensklassifiseringen betyr ikke at det må være både personskader og 
materielle skader. Det kan bare være en av de to kolonnene som er aktuelt for enkelte 
hendelser. 
 
Risikomatrise 
For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallenei 
matrisen representerer risikoverdi og det velges å legge til grunn at risiko er produkt av 
sannsynlighet og konsekvens. 
 

Grønn farge angir: Liten risiko 
Gul farge angir: Middels risiko 
Rød farge angir: Stor risiko 
 

 Konsekvenser 

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

5. Meget sannsynlig 5 10 15 20 25 

4. Sannsynlig 4 8 12 16 20 

3. Mindre sannsynlig 3 6 9 12 15 

2. Lite sannsynlig 2 4 6 8 10 

1. Ikke sannsynlig 1 2 3 4 5 

 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/skred Nei    Selv om store deler av området 
er i løsmassekartet kategorisert 
som maritim strandavsetning er 
områdets topografi slik at det 
vurderes å være ikke av betyd-
ning for den planlagte bruklen av 
området. 

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei     

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Nei    Molde kommune er ikke radon-
utsatt 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

9. Sårbar flora Ja 1 2  Registreringen ble som ble 
gjennomført av Miljøfaglig ut-
redning AS viser til avbøtende 
tiltak og momenter det skal 
passes på under gjennomfø-
ringen. Disse ivaretas gjennom 
bestemmelsene. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

10. Sårbar fauna/fisk Ja 1 2  Etter informasjon fra artsdata-
base og undersøkelsen gjen-
nomført av Miljøfaglig utredning 
AS kan det ikke utelukkes at 
arter kan forekomme i området. 
Landskapsplanen kan være et 
verktøy for å bevare habitater. 

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Forminner (Afk) Nei    Etter de informasjoner som var 
tilgjengelige underplanproses-
sen er det ikke afk i området. 

14. Kulturminne/-miljø Ja 4 2  Retiroparken, brukshagen, ha-
geanlegget knyttet til Villa Reti-
ro, Villa Retiro og gartnerboligen 
kan være relevante kulturmin-
ner. Disse ble ivaretatt i planbe-
stemmelsene og plankart.  

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket for konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2  Det planlegges veger og gang- 
og sykkelveger i området som 
må tilknyttes det eksisterende 
systemet på en god måte. 

Inn- og utkjøring av området må 
vurderes i tilgrensende plan. 

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Ja 1 3  Området er tilrettelagt for at-
komst av utrykningskjøretøy. 
Brannslukningen og vannforsy-
ning må utredes for de enkelte 
områdene under prosjekterings-
prosessen. 

19. Kraftforsyning Nei    Området er etter kommunens 
vurdering godt nok tilknyttet 
strømforsyning, jf. kart fra Istad. 

20. Vannforsyning Nei    Området ligger så sentralt at 
tilknytting til vannforsyningen 
ikke skal være et problem. 

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Område for idrett/lek Nei    Idrettsområdet blir som i dag 
men gir muligheter for endringer 
i layouten. Situasjonen vil bli litt 
forbedret hvis det velges opp-
gradering av fotballbanene. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

24. Park; rekreasjonsområde Ja 4 2  Deler av planen vil ta i bruk 
parkområdet. Planleggingen må 
foregå på en måte som ivaretar 
allmennhetens interesser og 
bevare mest mulig av parområ-
det. Plakartet og planbestem-
melsenetar hensyn til dette. 

25. Verneområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei    Området brukes ikke på en måte 
som tilsier at det kan forekomme 
akutt forurensning. 

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Ja 4 3  Området ligger direkte ved E 39 
og SVVs støyvarslingskart viser 
rød og gul område i søre halvde-
len av området. Avbøtende tiltak 
og detaljerte vurderinger for 
trafikkstøy er nødvendig spesielt 
med tanke på planlagt bruk av 
området. 

Flystøyen ble ikke utredet under 
planleggingen. Dette må skje i 
prosjekteringsfasen. 

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning sjø/vassdrag Nei     

33. Høyspentlinje (em stråling) Nei     

34. Risikofylt industri  Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1  Planlagt bruk av området vil føre 
til økt trafikk, men det anses ikke 
som problematisk med tanke på 
ÅDT og type trafikk til området. 

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning sjø/vassdrag Nei     

41. Risikofylt industri mm Nei     
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Transport: er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Ja 2 2  Trafikk på E 39 inkluderer trans-
port av farlige gods. Ulykker kan 
ikke utelukkes, men avbøtende 
tiltak kan ikke behandles i denne 
planen. En fartsgrense på E 39 
på 50 km/t anses som ønskelig. 

43. Vær/føre begrenser tilgjenge-
lighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 2  Området vil ha en del trafikk 
pga. barnehage og idrettsan-
legg. Trafikken kommer fra og 
må til E 39. Atkomsten må løses 
på en bra måte i tilgrensende 
plan. 

45. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2  Området vil ikke ha gjennom-
gangstrafikk, men en del trafikk 
knyttet til barnehage og idretts-
anlegget med mange barn som 
evt. krysser vegen. Fortauene 
skal gjør det mer sikker i områ-
det og det forutsettes lav hastig-
het. Området er lagt til rette slik 
at det ikke er nødvendig å beve-
ge seg på kjøreveger. 

46. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

47. Er tiltaket i seg selv et sabo-
tasje-/terrormål 

Nei     

48. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, 
med spesielle fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, stein-
tipper etc. 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

52. Trafikkulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Ja 2 2  Bygging av barnehage, boliger 
og endring av idrettsbanen samt 
oppgradering av vegsystemet vil 
føre til en del anleggstrafikk. 
Aktiviteter på idrettsområdet 
med mange barn må tas hensyn 
til under anleggsfasen. 
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5.17 Næring 
 
Lubbenes gård driver med bevertning, møte- og selskapslokaler innenfor området. 
Andre næringsvirksomhet foregår på idrettsanlegget. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planens arealbruk 
 
Plane legger til rette for en variert bruk av areal i området. Det reguleres til boligformål, 
idrett, næring, barnehage og parkareal. I tillegg kommer areal som er knyttet til trafikk 
innenfor området.  
 

6.1.1 Reguleringsformål 
 
Området reguleres til følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 Barnehage 
 Idrett 
 Næring/tjenesteyting 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 
 Fortau 
 Annen veggrunn – grøntareal 
 Parkering 

 

Grønnstruktur 

 Friområde 
 Park 

 

Hensynssoner 

 Angitt hensynssone – Hensyn grønnstruktur 
 Angitt hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

 

6.2 Gjennomgang og beskrivelse av reguleringsformål og løsninger 

6.2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
 
Formålet inkluderer de to eksisterende eiendommer med gbnr 29/110 og 29/111. I den 
gamle planen var eiendommene regulert til samme formål. Planen overtar både formå-
let, avgrensning av området og bestemmelsene så vidt det anses som riktig. Det ble lagt 
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til rette med en moderat økning av utnyttelsesgraden på tomtene, slik at de gi mulighet 
for mindre forandringer på tomtene. Parkering skal organiseres på egen tomt.  
Byggegrensen ble valgt med hensyns til eksisterende bebyggelse og basert på de fø-
ringene som ble mottatt av Statens vegvesen om 50 meter avstand til senterlinje E 39. 

 

6.2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 
Områdene med betegnelse BK_1 og BK_2 er regulert til konsentrert boligbebyggelse.  
Områdene er i strid med overordnet plan som viser hele området som friområde. Derfor 
var det nødvendig at disse to områder inngår i konsekvensutredningen. 
 
Molde kommune har lagt til rette for lav og tett bebyggelse i for av rekkehus eller verti-
kaldelte tomannsboliger. Området ligger i direkte tilknytting til Villa Retiro og Retiropar-
ken og det anses derfor for nødvendig å begrense høyden på bebyggelsen slik at den 
ikke kommer i en visuell konflikt med de områdene som anses som kulturhistorisk og 
naturstrukturelt viktig. En bygningshøyde som tillater 2 etasjer pluss evt. utnyttelse un-
der taket anses til å ivareta de estetiske interessene.  
 
Under planprosessen ble det mottatt flere ideskisser fra grunneieren (jf. vedlegg i saken) 
med ulike utnyttelsesgrader. Disse ble isolert sett vurdert i konsekvensutredningen (jf. 
kapittel 7.1) med resultatet at den valgte variant 3 er den som er best i forhold til tema-
vurderingene som ble gjort. Alternativet har ingen store negative konsekvenser. Den 
viser mindre konsekvenser som økt trafikk, økt støy gjennom trafikken generert av boli-
gene og gjennom nedbygging av eksisterende grøntområdet. 
Isolert sett kunne en også har forsvart alternative 2 som omfatter arealet bak Villa Retiro 
til eiendomsgrensen. Men den endelige vurderingen måtte inkludere alle interesser in-
nenfor området. Ønske om barnehage (jf. kapittel 6.2.3) og en mest mulig sammen-
hengende og barrierefri parkområde (allmennhetens-/samfunnsinteresser) med minst 
mulig tap av arealet til parkformålet har ført til konklusjonen at alternativ 3 er den som 
inkluderes i planforslaget. 
 
Det ble lagt opp til en høy utnyttelsesgrad i områdene. Det er ikke ofte, at Molde kom-
mune anbefaler en utnyttelsesgrad på %-BYA = 50 %. Grunnen til dette er at, hvis det 
tas i bruk eksiterende grøntarealer som er veldig verdifulle for kommunen, så må det 
lønne seg.  
Området BK_1 er på ca. 1,7 mål. En utnyttelsesgrad på 50 % betyr at det kan bygges 
en grunnflate på 850 kvm over to etasjer pluss utnytting av loft. Det betyr en del boenhe-
ter på dette området. 
Området BK_2 er på ca. 7,5 mål. Dvs. at med den gjeldende utnyttelsesgraden kan det 
byggen en grunnflate på opp til 3,75 mål. Også her over to etasjer pluss loftetasje er det 
mange boenheter som kan komme inn på området. 
 
Samtidig har Molde kommune redusert kravet til MUA til 50 kvm/boenhet gjennom en 
bestemmelse som tillater at 35 % av MUA kan dekkes av parkområdet. Nærheten til 
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parkanlegget gjør det mulig å være litt romslige. Hvis det er et område der det kan tilla-
tes redusert MUA, så er det innenfor det foreliggende planområdet. 
 
Begrepet tett/lavt bebyggelse skal tas på alvor i denne planen. Dette må knyttes til en 
god estetikk og tilpasning. 
 
Byggegrensen ble lagt slik at det er en liten buffersone til parkområdene (BK_1) og med 
hensyn til kravene fra Statens vegvesen (50 m fra senterlinje E 39) og eksisterende ter-
rengutforming. 
 

6.2.3 Barnehage 
 
Under planprosessen kom det innspill om at Molde kommune vil i fremtid ha behov for 
en ny, bynær barnehage. Omgivelsen rundt Villa Retiro samt sentraliteten av området i 
byen ble vurdert som positiv. Rammebetingelsene var at barnehagen skal tilby plass for 
opp til 120 barn. 
 
Gjennom prosessen har det vært en del diskusjoner rundt bruk eller ikke bruk av gamle 
Villa Retiro samt gartnerboligen til formålet. Det ble stilt spørsmål rundt realisme av å 
transformere et gammelt bygg til barnehagebruken. En del andre interesser som kultur-
minneverdien av bygningene, økonomiske konsekvenser for kommunen og interesser 
av grunneieren Planor AS måtte inngå i vurderingen. 
 
Et viktig punkt i diskusjonen var, at kommunen har en mulighet å bevare de eksiterende 
bygningene til allmennheten. 
 
Molde Eiendom KF gjorde undersøkelser om andre kommuner hadde gjennomført lig-
nende tiltak og samlet en del materiale. Konklusjonen var, at det er mulig å rekonstruere 
fasaden til de to bygningene til utsende da byggene ble ferdigstilt, med innvendig opp-
pussing etter gjeldende standard uten at tiltaket må koste mye mer enn nybygg av en 
barnehage. 
 
Det ble også vurdert alternative plasseringer som framgår av konsekvensutredningen. 
Disse variantene hadde enten gått utover parkareal og sannsynlig berørt kulturminnein-
teresser, eller tatt alt areal til boligbygging. Konsekvensutredningen viser at det valgte 
alternativet kommer best ut. Den åpner for boligbebyggelse på østsiden, ta i bruk og 
bevarer dermed Villa Retiro og gartnerboligen (i offentlig regi) samt at den sikrer mest 
mulig tilgjengelig og sammenhengende parkareal. Samfunnets interesser om bynære 
barnehageplasser og best mulig tilgang til parkarealet utveier her interessene for bolig-
bygging som er beskrevet i alternative 2 for konsekvensutredningen av boligområdet. 
 
Innenfor området legges det vekt på kulturminneinteresser. Selv om det ikke foreligger 
et formelt vedtak om fredning/vern av området/bygningene så anser kommunen at de 
lokalhistoriske interessene er meget viktig. Planket og planbestemmelsene legger derfor 
vekt på bevaring og gjenskaping det historiske miljøet rundt Villa Retiro. 
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Barnehageområdet skal være åpen til allmennheten etter åpningstidene. 
 

6.2.4 Idrett 
 
Idrettsområdet består av den eksisterende kunstgress- og gressbanen. Molde fotball-
klubb har tidligere presentert planer om å etablere hovedkvarteret i området og utvide 
tilbudet med en ekstra fotballbane. 
 
Konsekvensutredningen viser, at 0-alternativet er å foretrekke med hensyn til kulturmil-
jøet og allmennhetens interesser.  
 
Det ble gjennomført møter med både MFK og Molde kommune /v park- og idrett. Hen-
sikten med møtene var å se på behovet for en ekstra bane i Molde. Som situasjonenen 
ble beskrevet eksisterer det per i dag et kapasitetsoverskudd på fotballbaner i kommu-
nen. Dvs. at det er mange ledige treningstimer på baner som f.eks. Rival og Træff. En 
utvidelse av tilbudet ville ha økonomiske konsekvenser for Molde kommune og andre 
aktører. I tillegg har Molde fotballklubb ikke klart å vise behovet for en ekstra bane som 
ikke kan dekkes gjennom tilbudet vi har i kommunen. 
 
I tillegg var utgangstanken å skaffe et hjem til Molde FK på Lubbenes. Etter etableringen 
av kunstgressbane på Aker stadion har MFK flyttet en del aktiviteter til Aker stadion. 
Behovet på Lubbenes vurderes dermed å ikke lengre være stor nok til å forsvare tiltak i 
den presenterte størrelsesorden. 
 
Allmennhetens interesser med gjenåpning av parken i kombinasjon med de ovenfor 
nevnte punktene har ført til, at Molde kommune har valgt å ikke utvide området med 
plass til en ekstra bane. I tillegg ville utvidelsen med en fotballbane gå inn i eiendommen 
for Planor som vil føre til en videre reduksjon av bygningsarealet og vanskeliggjøre ve-
gløsningen. 
 
Innenfor området regulert til idrettsformålet åpner planbestemmelsene for gode mulighe-
ter for fremtiden. Plassen er tilstrekkelig for etablering av internasjonal godkjente baner, 
samt at det er nok plass til å etablere garderobebygg, lager o.l. som per i dag ikke er 
der.  
 

6.2.5 Næring/tjenesteyting 
 
Planen har bare tilpasset reguleringen til dagens standard. Formålet «allmennyttig for-
mål» som ble brukt i den opprinnelige planen eksiterer ikke lengre. Molde kommune 
mener at den valgte kombinasjonen av næring og tjenesteyting vil gie de samme mulig-
hetene for bruken i fremtiden.  
Reguleringsbestemmelsene ble overført fra den eksisterende planen. 
 
 
 



  S i d e  | 30 

6.2.6 Kjøreveg 
 
Atkomstvegen og parkering i området er per i dag suboptimal. Planen legger til rette for 
en mer ryddig trafikkføring etter dagens vegnorm. En vegbredde på 4 meter er standard 
for den antatte ÅDTen og formålene som ligger ved vegen. Det er det ikke gjennom-
gangstrafikk i området.  
 
Atkomsten til området skal utelukkende skje på den eksiterende atkomsten fra E 39. 
Molde kommune har i konsekvensutredningen vurdert flere alternativer og gjennomført 
en egen undersøkelse av alternativer fra nord og øst som ikke ble tatt med i vurderingen 
fordi disse var for vanskelig/umulig å gjennomføre. 
 
De tre utredete variantene er de som hadde vært gjennomførbart. En kan se at det had-
de vært best å ikke utvide området regulert til vegformål, men dette hadde gjort utvikling 
på området utover parkformål umulig. Den fra Statens vegvesen nevnte atkomsten ville 
ha de største negative konsekvensene. Denne ville bety at hele parken deles i to deler 
med en minst 7 meter bred vegtrase. Dette ville ha ødelagt hele parkområdet. Det had-
de ikke vært mulig å bruke hele parken på en fornuftig måte, gått utover kulturminner og 
hadde ført til at bebyggelsen hadde ikke vært mulig som det er nå. 
 
En annen aspekt som kom inn i vurderingen utover konsekvensutredningen er tidsper-
spektivet. Til Knausenlinja er regulert og bygd vil det realistiske sett gå mange år. Det 
samme gjelder regulering og bygging av oppgradert innfartsveg på sørsiden, der regule-
ringen ikke en gang har begynt. Å beholde den eksisterende atkomsten vil per i dag ikke 
ha negative konsekvenser og må uansett bibeholdes.  
 
Molde kommune ser positiv på muligheten å komme frem til en god løsning mot E 39 
(f.eks. høyre inn/høyre ut) i kombinasjon med en fartsgrense på 50 km/t. En de-
ling/delvis deling av Retiroområdet er ikke akseptabelt.  
 
Allmennhetens interesser og byestetiske hensyne utveier veginteresser i dette punktet. 
 
 

6.2.7 Fortau 
 
Området med formålene som er vist i plankartet vil være attraktive for besøkende i til-
legg til aktivtetsutøvere på idrettsbanene og brukere av barnehagen. Det anses derfor 
som viktig, å inkludere flere fortauer i planen for å øke trafikksikkerheten og gjøre at-
komsten til idrettsplassen, parkområdet og barnehagen så trygt som mulig. 
 
Fortauet går langs parkeringsanlegget P_3 og på sørsiden av idrettsområdet. Her skal 
det være mulig å komme seg på en bra måte til idrettsanlegget og til parken- 
 
Fortauet fra parkeringsplassen P_2 til barnehagen har hovedfunksjonen å tilby foreldre-
ne som henter/leverer barna en sikker måte å komme seg frem.  
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Fortaubredden på 2,5 meter ble valgt etter SVV sine normaler. Molde bydrift gir vanlig-
vis uttrykk for en bredde på 3 meter, likevel gjør plassmangel utvidelsen med 0,5 meter 
ikke mulig. 
 

6.2.8 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Disse restarealer skal brukes i samsvar med planbestemmelsene. 
 

6.2.9 Parkering 
 
Parkeringsområdene P_1, P_2 og P_3 skal dekke behovet for parkeringsplasser for alle 
funksjoner i området.  
 
P_1 vil være parkeringsplass for ansatte i barnehagen, besøkende av parken og besø-
kende av gravlunden. Atkomsten skal skje fra fremtidig Knausenlinja (eller til den er 
etabler fra eksiterende veg) og utformes på en måte som unngår fullasfaltering og en 
parkeringsplass som er mer tilpasset parken. Antallet parkeringsplasser kan variere i 
forhold til utformingen.  
 
P_2 skal fungere som parkeringsplass til foreldre som henter/leverer barn til barneha-
gen og til idrettsplassen. Den kan brukes som avlastning til Lubbenes i enkelte tilfeller, 
men Lubbenes gård skal i første omgang dekke parkeringsbehovet på egen tomt. 
 
P_3 skal være hovedparkeringsarealet til idrettsanlegget med innkjøring og utkjøring på 
forskjellige plasser for å unngå trafikkproblemer i området. 
 
Både P_2 og P_3 kan selvfølgelig også brukes til parkering for besøkende av parken. 
 
Molde bydrift har kommunisert betenkning over at parkeringsplassene ikke ligger direkte 
ved barnehagen og at foreldrene vil uansett kjøre direkte frem for å levere barna. De 
tviler også på at ansatte vil gå avstanden fra parkeringsplassen P_1 til barnehagen. 
 
Avstanden fra området P_1 til barnehagen er 160 meter. Vegen fører gjennom parken 
og skal være på plass før barnehagen tas i drift. For ansatte er det ikke noe problem og 
påregnelig å gå denne avstanden til arbeidsplassen.  
Avstanden fra P_2 til barnehagen er 80 meter. Det anses som påregnelig at foreldrene 
kan gå denne avstanden for å hente/levere barna. Muligheten å kjøre direkte til barne-
hagen for barn og ansatte med spesielle behov er gitt. 
 
Planen legger til rette for omfattende sykkeloppstillingsløsninger som alternative til bil-
bruken. Dette er i samsvar med kommunedelplanen – Hovednett for gående og syklen-
de i Molde kommune samt tanken om bærekraft der det legges til rette for bruk av alter-
nativer til bilen. Også fra et folkehelseperspektiv er det ønskelig med mer gåing og syk-
ling. Ekstra parkeringsareal hadde gått utover grøntareal eller andre arealer og hadde 
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evt. ført til utvidet behov for kjøreveger. Dette anses som ikke ønskelig med hensyn til 
parkområdet. Trafikken holde også under barnehagen. 
 

6.2.10 Friområde 
 
De friområdene som vises i plankartet er eksisterende buffersoner til nabobebyggelsen 
og vegen. Disse skal bevares og utformes på en positiv måte. 
 

6.2.11 Park 
 
I sin faglige uttalelse til planen beskriver landskapsarkitekt Arne Strømme den historiske 
verdien av Retiro parken for Molde kommune (jf. vedlegg). 
 
Molde kommune kjøpte nordre delen av området i 2005 for å sikre parkområdet. Dette 
skulle skje gjennom en reguleringsprosess som ble startet, men aldri avsluttet. Planar-
beidet nå er en fortsettelse av den prosessen, som ble begynt i 2006. 
 
Hovedmålet fra Molde kommune er å bevare mest mulig av parkens grøntområde for og 
så har muligheten å gjøre den i sin helhet tilgjengelig for alle innbyggere i Molde kom-
mune. Under prosessen måtte det vurderes ikke bare interesse for bevaring av de 
grønne områdene, men samtidig atkomst med veg, barnehage, boligbebyggelse, idretts-
interesser og kulturminneinteresser. Foreliggende forslag til parkområdet ble valgt etter 
konsekvensutredningen og grundig vurdering og veiing av alle interesser. 
 
Parkområdet deles i 3 deler. Retiroparken, den gamle brukshagen og den gamle hagen 
som er direkte knyttet til Villa Retiro. Bevaring og gjennskaping av de gamle verdiene 
står i sentrum for valgene. To områder ble i tillegg regulert med en hensynssone for å 
ivareta kulturminneinteresser (jf. pkt. 6.2.12). 
 
Bestemmelsene er veldig detaljert i hva det kreves før arbeidet kan settes i gang. 
 

6.2.12 Angitt hensynssone – Hensyn grønnstruktur 
 
Disse hensynsoner omfatter brukshagen og hagen knyttet til Villa Retiro. Hovedårsaken 
til å bruke hensynssone her er sterke kulturminneinteresser og betydning av områdene 
for Retiro som helhet. Områdene skal være offentlig tilgjengelig. Det stilles karv om 
planlegging, utforming og samarbeid mellom etatene i planebestemmelsene for å sikre 
best mulig resultat. 

6.2.13 Angitt hensynssone – Hensyn kulturmiljø 
 
Hensynssonen omfatter Villa Retiro, gartnerboligen og Lubbenes gård. Disse områdene 
er allerede i den gjeldende kommunedelplanen vist som bevaringsverdig. Hensynsso-
nen skal sikre at det kulturelle arvet for disse områdene sikres på best mulig måte. Be-
stemmelsene er veldig detaljer på hva som er tillatt og hvordan arbeidet skal gjennomfø-
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res. Selv om Villa Retiro og gartnerboligen ikke fredes, så er det lokalhistoriske interes-
ser knyttet til bygningene. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Ny bebyggelse skal plasseres på sør-østre delen av området. Dette er området som er 
best egnet og som vil etter kommunens vurdering ha det laveste potensiale for konflikter 
med kulturminneinteresser. Også atkomsten kan løses best på denne siden av Reti-
roparken, uten alt for store inngrep i grøntarealene. Utformingen av boligbebyggelsen i 
de områdene for konsentrert småhusbebyggelse skal være tett/lavt, dvs. vertikaldelte 
tomannsboliger eller rekkehus.  

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
 
Området er i dag bare bebygd med to bolighus, Lubbenes og Villa Retiro. I tillegg står 
gamle svømmehallen i området. Ingen av bygningene er veldig høye. Samtidig må det 
finnes en balanse for å ikke tillate bygninger i området, som vil føre til at preget av om-
rådet som park går tapt og at nye bygg ikke bli for dominerende ovenfor de historiske 
byggene Lubbenes og Villa Retiro med tilhørende byggestrukturer. 
 
I planbestemmelsene er det tatt høyde for å skaffe denne balansen. Bolighus skal ikke 
får en høyde på maks 7 meter gesimshøyde (over gjennomsnittlig planert terreng). Det 
legges opp for skråtak, slik at høyden vil ligge litt over dette.  
 
Barnehagebygger som skal bygges ved Villa Retiro skal orientere seg på hovedbyg-
ningen. 
 

6.3.2 Grad av utnytting 
 
Innenfor eksisterende boligområder ble det lagt opp til en %-BYA på 30 %. Dette skal 
ivareta eksisterende bygningsmassen og gi litt rom for forandringer i fremtiden. 
 
Områdene for konsentrert boligbebyggelse legger til rette på en %-BYA på 50 %. Grun-
nen til en høyere utnyttelsesgrad er at på et område som Retiro bør det satses tungt 
innenfor formålet hvis man velger å tillate tiltak. 
 
Lubbenes og Villa Retiro med gartnerboligen skal ikke utvides utover det som har vært 
der fra før. Den historiske strukturen skal bevares. 
 
Evt. ekstrabygg til barnehagen skal orientere seg på behovet. For å unngå at ny bygg 
blir for dominerende i forhold til Villa Retiro og gartnerboligen bør bygg deles i flere byg-
ningskropp for å unngå uønsket dominanse. 
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6.3.3 Antall arbeidsplasser og kvm næringsareal 
 
Det skaffes arbeidsplasser i forbindelse med bygning av barnehage. Det estimeres at en 
barnehage med plass til ca. 120 barn (maks) vil resulter i 25 nye arbeidsplasser. Det er 
ikke tenkt å etablere ny næringsareal utover det som allerede er etablert på Lubbenes 
gård. 

6.3.4 Antall boliger 
 
Ut ifra avsatt areal blir det i området plass til 2 eksisterende boliger pluss boliger innen-
for konsentrert bebyggelse. Antallet vil være avhengig av et fremtidig prosjekt. Det antas 
at 20-30 boenheter kan plasseres innenfor områdene for konsentrert småhusbebyggel-
se. 

6.4 Bomiljø 
 
Effekten av tiltak i området vil gå utover planområdets grenser. Flere av de tiltakene vil 
etter vår vurdering ha direkte og positive virkninger på bomiljøet både for nærområdet, 
men gjennom tiltakene på hele sentrale strøk i Molde by. 
 
Parkanlegget skal kunne brukes av alle innbyggere, det samme gjelder idrettsanlegget. 
Verdien for bynær rekreasjon og naturopplevelse vurders for å være høyt.  God tilkomst 
til området vil være essensielt for å oppnå effekten. Tiltakene rundt trafikkløsninger og 
tilkomst kommenteres nedenfor i det tilhørende avsnittet. 
 

6.5 Parkering 
 
De valgte parkeringsløsninger tar utgangspunkt i de aktivitetene som skal tilbys i områ-
det. Parkering for boliger og Lubbenes faller litt utenfor denne vurderingen her. Parke-
ringskravene er her løst på egen grunn uten at det er behov for store fellesanlegg uten-
for regulert formål. 
 
Planen tilrettelegger for tre parkeringsplasser av forskjellig størrelse. Disse skal betjene 
behovet for parkering for ansatte i en fremtidig kommunal barnehage, aktiviteter på id-
rettsanlegget, bringing- og henting av barnehagebarn og besøkende av parken. Samti-
dig kan det være mulig for besøkende av gravlunden å bruke deler av parkeringsanleg-
get. 
 
Alle parkeringsplasser skal utformes på en estetisk bra måte og med en overflate som 
er permeable, dvs. at det er mulig for vann å infiltrere i grunnen under parkeringsplas-
sene. Disse flatene anses som viktig bidrag for å redusere fare for oversvømmelser. 
 
Parkeringsområdet P_1 skal i hovedsaken skaffe nok plass for de som skal besøke Re-
tiroparken og evt. besøkende av gravlunden. Disse parkeringsplassene skal utformes 
på en måte som passer seg inn i et grøntområde. Dvs. at parkeringsplassen ikke bare 
skal utformes som en asfaltflate, men at det brukes grønne elementer.  
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Parkeringsplassen skal også brukes av barnehageansatte (unntatt funksjonshemmede). 
Avstanden til barnehagen er ca. på 200 meter gjennom parken og det anses som på-
regnelig at denne distansen gås på jobb. Alternativet å bygge veg nærmere barnehagen 
ville ha alt for negative konsekvenser for grøntarealets funksjon og kvalitet. 
 
Parkeringsområdet P_2 skal betjene flere funksjoner. Det skal være parkeringsplassen 
for foreldre som leverer barn til barnehagen. Fra parkeringsplassen til barnehagen er 
det ca. 80 meter. Denne distansen anses som forsvarlig å gå for å levere barn til barne-
hagen uten at det reduseres muligheten for å levere barn med spesielle behov helt til 
inngangen. Det forutsettes at foreldre vil bruke arealet bare i korte perioder under leve-
ring/henting av barn. Resten av tiden kan parkeringsplassen brukes til besøkende av 
parken, idrettsanlegget eller som supplement for Lubbenes gård (men første prioritet er 
å parkere på egen grunn). 
 
Parkeringsområdet P_3 er tenkt å brukes av de som skal bruke idrettsanlegget. Det skal 
selvfølgelig være mulig å parkere der for å bruke parken. 
 
I interne møter i Molde kommune ble det gitt uttrykk av enkelte for at antall parkerings-
plasser for barnehagen og idrettsanlegget er for lite og for langt fra inngangen og at for-
eldre likevel vil kjøre helt til inngangen for å levere/hente barn. Planen legger til rette for 
løsninger som er til det beste for de som skal bruke området og miljøet. Både på idretts-
området og barnehageområdet er det tilrettelagt for store andeler sykkelparkering. Om-
rådet vil etter hvert får tilknytting til to hovedtraséer for gående og syklende etter parken 
ble etablert kommer et attraktivt tilbud av turstier i tillegg. Tilrettelegging for mye parke-
ring nær inngangen vil bruke unødvendig areal og invitere til unødvendig kjøring pluss 
tilrettelegge for en del trafikkfarlige situasjoner. Vurderingen vår er derfor at ved siden 
av miljømessige aspekter av plasseringen av parkeringsarealet i kombinasjon økt tilbud 
av kvalitativt god sykkelparkering vil har positive folkehelsemessige effekter. Vi srr detfor 
ingen grunn å velge en annen plassering eller nødvendigheten å øke arealet til parke-
ringen. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Vann- og avløpsledningene samt strømledningene kan lett legges til/gjennom området. 
Den sentrale beliggenheten har ført til at de fleste forutsetningene for en fremtidsrettet 
infrastruktur innenfor planområdet er på plass. Plassering og utforming må skje under 
prosjekteringen av tiltak og må ikke gjennomføres i reguleringsprosessen. 
 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 
 
Molde kommune har vurdert nøyaktig tilkomsten til området. Det vises til konsekvensut-
redningen i kapittel 7 av planbeskrivelsen. Viktige momenter for valget av den viste løs-
ningen var, at den allerede er etabler og dermed vil spare kostnader, den har ingen ne-
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gativ effekt for bruken av parken, Knausenlinja vil mest sannsynlig ikke være på plass 
på flere år og reguleringsprosessen for en utvidet innfartsveg på denne delstrekningen 
ikke har startet. Det vil også her ta flere år der den eksiterende løsningen uansett må 
brukes. 
 
I forbindelse med av-/påkjøring fra E 39 kan det vurderes en høyre inn/høyre ut varian-
ten som brukes andre steder. Dette må avklares med Statens vegvesen.  
 
Molde kommune utelukker ikkedet kan ses på alternative løsninger for bilatkomsten i 
fremtiden, men da må Knausenlinja og E 39 være under prosjekteringen og en gjen-
nomføring sikret. En god faglig og positiv dialog anses som essensiell i denne saken. 
 

6.7.2 Utforming av vegene 
 
Den regulerte vegen har en bredde på 6 meter som er det som brukes for veger med 
denne trafikkbelastningen og funksjonen. I forhold til dagens situasjon ble utformingen 
og radius av svinger tilpasset dagens gjeldende standard for å sikre best mulig kvalitet. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
 
Med opparbeiding av parken vil hele området få en utmerket tilgjengelighet for gående 
og syklende. Del av parken vil være et turstisystem som knytter seg til omgivelsen. Der-
iblant den nye gang- og sykkelvegen som er under reguleringen på nordsiden av områ-
det og som er del av det sammenhengende hovednettet for gående og syklende i kom-
munen, med forbindelse til sentrumsområdet og inntil Kviltorp skole. 
 
Fra sør vil gang- og sykkelvegen – både i nåværende standard og etter en evt. endring 
av E 39 – koble seg til området. Det åpner for muligheten for flere tilknyttingspunkter for 
gående og syklende. Planforslaget har i tillegg en fortauløsning langs atkomstvegen 
som skal tilby en sikker løsning for de som kommer gående langs E 39.  
 
I tillegg er det lagt til rette for en fortau langs idrettsbanen me tilnytting til parkområdet 
og planbestemmelsene sikrer en god overgang mellom veg og park. 
 
På plankartet er det også tegnet inn en fortauløsning fra parkeringsarealet P_2, langs 
vegen gjennom boligområdet og til barnehagen. Dette skal tilby en trafikksikker løsning 
for foreldre som henter/leverer barn fra/til barnehagen.  
 
Alle fortauer er regulert med en bredde på 2,5 meter, som er i samsvar med Statens 
vegvesen sine normaler. Området tillater dessverre ikke mer bredde pga. plassen. 
 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 
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Et viktig element i planen er folkehelseaspekten, bærekraft og miljøvennlighet samt at 
det skal inviteres til å bruke alternative transportmetoder til bilen i samsvar med inten-
sjonene i kommunedelplanen Hovednett for gående og syklende i Molde kommune.  
 

6.8 Offentlige anlegg 
 
Vegen, fortau og sidearealene i østre delen av området er kommunale områder. Kom-
munen skal også eie friområdene og vegetasjonsskjermen samt barnehage. Alle park-
formål er regulert til offentlig eie. 

6.9 Bærekraft 
 
Det finnes for tiden ingen fast mal på hvordan bærekraftigheten av et planforslag skal 
vurderes. Molde kommune har valgt i denne planen å vurdere bærekraften og tiltak på 
et dokument som heter "The Aalborg commitments» som ble utarbeidet i 2011 og base-
rer seg på «The charter of Aalbord» fra 2004 om en felles forståelse av bærekraftig ut-
vikling i Europe. 
 
Mangels føringer i overordnete planer og strategiske dokumenter i kommunen, er det 
vanskelig å vurdere bærekraften til store deler av planarbeidet. Likevel prøver Molde 
kommune å vise på både positive og negative punkter rund bærekraften så lagt dette er 
mulig. 
 
På den positive siden kan det nevnes følgende punkter: 

 Medvirkningsprosess mot innbyggere, berørte parter og intern i Molde kommune. 
Folkemøte ble holdt og berørte parter ble gjennom prosessen informert om frem-
gang og kunne komme med innspill. 

 Planen legger til rette for en positiv bruk av grøntområdene i kombinasjon med 
andre formål. 

 Det legges bebyggelse bare i områder som ikke har stor betydning for grønstruk-
turen.  

 Planen legger føringer for bevaring av den lokale kulturarven.  
 Overvannshåndtering og andre miljøtiltak ble inkludert i planbestemmelsene. 
 Planen legger til rette for alternative transportmetoder, spesielt gjennom økt syk-

kelbruk. 
 Utbygging skjer sentral i byen og bidrar ikke til byspredning. 
 Planen fremmer tilgang til offentlige områder for alle bevolkningsgrupper. 
 Folkehelseaspektet er viktig i flere punkter av planarbeidet og er med i vurde-

ringen av konsekvensene. 
 
 
 
 
På den negative siden kan det nevnes følgende punkter: 
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 Medvirkningsprosessen kunne ha vært ennå mer omfattende på et område som 
er så viktig for innbyggere i Molde kommune. 

 Det ble ikke inkludert føringer om materialbruk og byggestilen. 
 Planområdet er for begrenset for å ta de «store grepen». 

 
Som nevnt er det mange ting som ikke kan vurderes i denne planen. En avsluttende 
konklusjon om formålsparagrafen i plan- og bygningsloven er oppfylt er dessverre ikke 
mulig.  
 

6.10 Universell utforming 
 
Planbestemmelse stiller krav om universell utforming av området. Spesielt parken skal 
være tilgjengelig for hele befolkningen i Molde. Løsninger for barnehagen og idrettsan-
legg skal også følge regelverket og uteareal til boligområdene skal være universell ut-
formet. 
 

6.11 Uteoppholdsareal 

6.11.1 Privat og felles uteoppholdsareal 
 
Privat uteoppholdsareal skal etableres i tilknytting til boliger. Hvis det stilles krav om fel-
les uteoppholdsarealer så er det nevnt i planbestemmelsene. Innenfor BK-områdene er 
det bare satt krav om lekeareal. 
 

6.11.2 Størrelse, lokalisering og kvalitet 
 
Molde kommune har satt en MUA verdi på 50 m2. Området er bynært og nabo til et stort 
friareal. Derfor anser Molde kommune det som forsvarlig å reduserte kravet om MUA i 
forhold til lignende områder. Kvaliteten av utearealet skal være høyt for å øke bokvalite-
ten og trivsel for beboere innenfor boligområdene. For barnehageområdet stilles særs-
kilte krav til kvaliteten. Dette skal sikres i prosjekteringen. 
 

6.11.3 Lekeplasser 
 
Det er ikke inkludert eksplisitte lekeplassarealer i planen. Gjennom bestemmelsene er 
det sikret at områdene for konsentrert boligbebyggelse tilbyr sandlekeplasser i nærhe-
ten til boligene. Barnehageformålet inkluderer automatisk lekeareal til de som er i bar-
nehagen og som i tillegg kan åpnes til bruk av allmennheten etter barnehagen er stengt. 
Også idrettsanlegget inviterer til en organisert og mest lagtilknyttet aktivitet. 
 
Med Retiroparken skaffes byens største bynære lekeplassen. Utformingen vil tillate bå-
de uorganisert og organisert aktivitet ikke bare for de som bor i umiddelbar nærhet til 
parken. Molde kommune ser derfor ingen grunn til å regulere ekstra lekeareal inn i pla-
nen. 
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6.11.4 Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 
 
Rapporten om naturmangfold i området (som er vedlegg til planbeskrivelsen) anbefaler 
at noen trær i området skal bevares. Planbestemmelsene krever at det gjennomføres en 
kartlegging av bevaringsverdig vegetasjon i området før det tillates byggetiltak. Ryd-
dingen av området skal skje skånsomt for å ikke ødelegge vegetasjon som er beva-
ringsverdig. Ny vegetasjon må inngå i en landskapsplan (jf. planbestemmelser). 
 

6.11.5 Offentlige friområder 
 
Utover parkarealet ser Molde kommune ikke behov for flere friområder. De eksisterende 
friområder på østre planområdet (eksiterende) bevares som buffer mellom områdene 
rundt og aktiviteter/bebyggelse på området. 

6.11.6 Arealstørrelse 
 
Planområdet omfatter 98.700 kvadratmeter fordelt på følgende formål: 

 Parkområdet:     42.300 kvm 
 Friområde og vegetasjonsskjerm:    4.700 kvm 
 Boligbebyggelse:     14.300 kvm 
 Trafikk og parkering:      7.500 kvm  
 Barnehage:        4.400 kvm 
 Idrett:       25.500 kvm 

98.700 kvm 
 

 Hensynssone kultur:      6.500 kvm     
 Hensynssone natur:    12.400 kvm 

 

6.11.7 Turveger 
 
Turvegsystemet er ikke ennå planlagt. Disse skal inngå i en landskapsplan for bruk av 
parken. Det vil i samme omgang ses på tilkoblingsmuligheter til vegsystemet rundt plan-
området. 
 
 
 
 

6.11.8 Sesongbruk 
 
Det forutsettes at anleggene og parken kan brukes året rundt. Evt. må det utarbeides 
vedlikeholdsplaner som sikrer en sesonguavhengig tilgjengelighet av parken barneha-
gen o.l. 
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6.11.9 Krav om utomhusplan 
 
For alle områder i planen stilles det krav om utomhusplan. Det er forskjellige krav tilpas-
set om det handler seg om et byggeområde eller parkområde. Molde kommune legger 
vekt på at estetikken og funksjon av områdene er best mulig. 
 

6.11.10 Rekkefølgebestemmelser 
 
Rekkefølgebestemmelsene legger føringer på hva som må være på plass før enkelte 
tiltak kan gjennomføres. Det gjelder spesielt bevaring av naturverdier, utarbeiding av 
utomhus-/landskapsplaner og tilknytting av gangforbindelser til barnehagen. 
 

6.12 Kollektivtilbud 
 
Planen legger ikke til rette for et utvidet kollektivtilbud til området. I utkastene til Knau-
senlinja og kryssløsningen til E 39 ble det i et tidlig stadium vis holdeplasser for busser. 
Planene ble i midlertid forkastet og planarbeidet skal starte på nytt. I denne prosessen 
bør kommunen prøve å ta innflytelse på at parken ha en tilknytting til kollektivsystemet 
for å øke tilgjengeligheten til parken også for de som ikke har mulighet å kjøre bil, gå 
eller sykle ange strekninger. Dagens løsningen anses ikke til å være tilstrekkelig. 
 

6.13 Kulturminner 
 
Molde kommune har gjennom planprosessen hatt diverse møter med kulturminneavde-
lingen i fylkeskommunen. Det ble ikke gitt konkrete områder som skal vernes/fredes. 
Derfor har Molde kommune ut fra de informasjoner som er kjent tatt beslutninger om 
bevaring og vern gjennom planbestemmelser og hensynssoner. De enkelte grepene er 
beskrevet i kapittel 6.2 av planbeskrivelsen. 

 

6.14 Sosial infrastruktur 
 
Utover infrastrukturen som er nevnt i kapittel 5 i planbeskrivelsen vil det i den nye pla-
nen legges til rette for en barnehage for ca. 120 barn.  
 

6.15 Vann og avløp, renovasjon og tilknytting til offentlig nett 
 
Planområdet ligger sentralt i byen med gode muligheter å koble seg til det eksisterende 
vann- og avløpsnettet. Detaljert utforming og plassering må vurderes for de enkelte tilta-
kene i utbyggingsprosessen. 
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6.16 Folkehelse 
 
Folkehelseperspektivet spiller en viktig rolle i planen. Området er godt egnet til rekrea-
sjon og aktivitet. Det er bynært og godt å komme seg til på eksisterende og ennå bedre 
med oppgradert gang og sykkelvegnett. Planen inneholder muligheten for å opprette en 
helseløype og universell utforming vil gjøre at parken blir tilgjengelig for en veldig stor 
andel av Moldes innbyggere. Parken vil tilby et område som er lettere tilgjengelig en 
Moldemarka og dermed ha sjansen å få flere ut i naturen som per i dag kanskje ikke 
ville gjøre dette.  
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7. Konsekvensutredning 
 
Planer og tiltak som har vesentlige virkninger på miljø og samfunn skal konsekvensutre-
des (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 er nevnt i KU-
forskriftens vedlegg II eller innebærer endringer i forhold til kommuneplanen så skal pla-
nen eller tiltakene vurderes konsekvensutredet (KU-forskriften § 3). 
 
Planen endrer formålet i østre delen av området. I kommunedelplanen for Molde by er 
området vist som friområdet mens reguleringsplanen legger til rette for en del byggetil-
tak. Derfor er det nødvendig at boligområdene (BK_1 og BK_2), barnehageområdet (Vil-
la Retiro, BHG_1 og BHG_2) samt parkeringsplassen (P_1) konsekvensutredes.  
 
I denne konsekvensutredningen vil det vurderes ikke prissatte konsekvenser. Følgende 
tema skal i samsvar med planprogrammet vurderes: 

- Landskap 
- Kulturmiljø og kulturminner 
- Miljø og bærekraft 
- Friluftsliv, rekreasjon og allmenne interesser 
- Trafikk 
- Støy 
- Barn og unges oppvekstsvilkår 
- Folkehelse 

 
Tiltakene som ble nevnt ovenfor blir vurdert mot 0-alternativet, dvs. at reguleringspla-
nen ikke endres. I tillegg blir det vurdert tiltak som ble foreslått under planarbeidet, men 
som kommunen valgte ikke å ta med i planen. Det blir mellom 2 og 3 sammenligninger 
på hvert område. 
 
Først blir hvert enkelt tema vurdert for et område. Det blir fastsatt hvilken betydning et 
tema har innenfor formålsområdet og så blir det satt en effekt av tiltaket på temaet. Be-
tydningen deles i tre grader til liten (1), middels (2) og høy (3). 
 
For planområdet anses at tema som skal utredes i konsekvensutredningen har følgende 
betydning: 
 

 
Effekten deles i 7 steg med verdier fra -3 til +3, jf. tabellen nedenfor. Betydningen gang-
et med effekten gir konsekvensen. 
 
 

Betydning av tema innenfor formålsområdet 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

2 3 2 3 2 1 2 3 
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Betydning av tema innenfor formålsområdet 

E
ff

ek
t 

 
 

Liten (1) Middels (2) Lavt (3) 

Stort  
positivt (3) 

3 6 9 

Middels  
positivt (2) 

2 4 6 

Lite  
positivt (1) 

1 2 3 

Intet (0) 0 0 0 

Lite  
negativt (-1) 

-1 -2 -3 

Middels  
negativt (-2) 

-2 -4 -6 

Stor  
Negativt (-3) 

-3 -6 -9 

 
Til slutt vil alle vurderingstema kombinert og det aritmetiske gjennomsnittet bestemt som 
utgjør den samlete konsekvensen. Denne utgjør grunnlag for rangeringen av tiltak. Hvis 
det blir avvik der tiltak velges som ikke har den laveste konsekvensen, blir dette beskre-
vet i teksten. 
 
Samlet konsekvens 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite 
negativt 

Intet Lite 
positivt 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
Det kan skje at valget som ble gjort i reguleringsplanen er avvikende fra alternativet som 
får best resultat i konsekvensutredningen. I så fall er valget forklart i kapittel 6.2 i plan-
beskrivelsen. 
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7.1 Boligområde 
 
I løpet av planprosessen ble det fremmet og utarbeidet flere varianter av boligområdet. 
Grunneieren og arkitekten kom med flere innspill som ble tatt til vurdering.  
 
Derfor vil konsekvensutredningen vurdere og rangere de tre hovedgrepene som kom 
som innspill fra både grunneieren og kommunen under planarbeidet. 

 

Alternativ 1: 
Utgangsforslaget fra arkitekten 
og grunneieren. Hele tomten 
bebygges med boliger.  

 

Alternativ 2: 
Forslaget fra arkitek-
ten/grunneieren etter det ble gitt 
informasjon om at de tyngste 
kulturminneinteresser ligger i 
området vest for villa Rretiro. 
Redusert antall boliger. Åpning 
for barnehage i Villa Retiro. 

 

Alternativ 3: 
Kommunalt forslag til boligområ-
det. Bevaring av mest mulig 
grøntområde, mint mulig negati-
ve konsekvenser for kulturmin-
ner. 
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Alternativ 0 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 1 1 2 1 1 0 1 

 
Alternativ 1 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-1 -3 -2 -2 0 -1 -1 -1 

 
Alternativ 2 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 

 
Alternativ 3 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 -1 0 0 -1 -1 0 

 

Samlet vurdering 
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Alternativ 0 0 3 2 6 2 1 0 3 2 

Alternativ 1 -2 -9 -4 -6 0 -1 -2 -1 -3 

Alternativ 2 0 0 -2 -3 0 -1 -2 0 -1 

Alternativ 3 0 0 -1 0 0 -1 -2 0 0 

 
 
 
 



  S i d e  | 46 

Alternativ 3 kommer på plass 2 av ut av konsekvensutredningen. Spesielt virkninger på 
kulturmiljøet og mindre inngrep i friluftsinteresser virker positivere enn alternativene. I 
forhold til Alternative 0 er den bare litt verre. Molde kommune mener, at det er forsvarlig 
med inngrepene, vist i planen, sammenlignet med alternativene. 
Alternativ 1, der hele eiendommen brukes til boligformål kommer dårligst ut. Spesielt 
negative ville dette alternativet påvirke kulturmiljøet i den gamle brukshagen som er et-
ter informasjon fra fylkeskonservatoren av stor verdi. 
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7.2 Barnehageområde 
 
Kommunen har sett behov for barnehage i området. Tre alternative plasseringer ble 
vurdert. Rammebetingelser var plass til ca. 120 barn. 
 

 

Alternativ 1: 
Alternativet valg i regulerings-
planen. Barnehagen bruker Villa 
Retiro og gartnerboligen pluss 
utvidelsesmulighet på nordøstsi-
den. Behovet for uteareal dek-
kes gjennom parkanlegget rundt. 
Atkomst med veg fra øst. 

 

Alternativ 2: 
Barnehagen som 100 % nybygg 
plassert mot parkeringsplassen 
på vestsiden av området for å 
unngå unødvendig vegareal. 
Parken brukes som uteareal til 
barnehagen. 

 

Alternativ 3: 
Barnehagen bygges mellom Villa 
Retiro/gartnerboligen og svøm-
mehallen/bolighuset. Parkering i 
direkte tilknytting til barnehagen. 
Parken brukes som uteareal. 
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Alternativ 0 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 0 0 -2 1 1 0 

 
 
Alternativ 1 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-1 1 -1 0 2 -1 0 0 

 
Alternativ 2 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-2 -2 -2 -1 2 -1 0 0 

 
Alternativ 3 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-1 -1 -1 0 2 -1 0 0 

 

Samlet vurdering 
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Alternativ 0 0 0 0 0 -4 1 2 0 0 

Alternativ 1 -2 3 -2 0 4 -1 0 0 1 

Alternativ 2 -4 -6 -4 -3 4 -1 0 0 -2 

Alternativ 3 -2 -3 -2 0 4 -1 0 0 -1 

 
Alternativ 1 kommer best ut av konsekvensutredningen. Dette hovedsakelig fordi alter-
nativet tar vare på bygningene Villa Retiro og gartnerboligen som del av barnehagen. 
Alternative 2 er verst. Her er det forhold til kulturminne og bruk av grøntareal som virker 
negative.  
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7.3 Parkeringsområde 
 
Det er et økt behov for parkering i området når parken bygges ut. I tillegg trenger en evt. 
barnehage og idrettsaktiviteter plass til parkering. Derfor ble det i planen vurdert to al-
ternative for parkering i tillegg til allerede eksiterende parkeringsareal. 
 

 

Alternativ 1: 
Parkering på vestsiden med 
tilknytting til fremtidig Knausenli-
ja. Det brukes areal som delvis 
har vært dyrka mark og lite av 
selve parkområdet. Parkerings-
plassen brukes samtidig til par-
kering for gravlundet. 
Alternativet er valgt i regule-
ringsplanen. 

 

Alternativ 2: 
Parkering på østsiden i tilknyt-
ting til idrettsanlegget. Atkomst 
fra øst. Parkeringsplassen vil 
bruke deler av parkområdet. 
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Alternativ 0 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 0 -1 0 0 0 0 

 
Alternativ 1 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 -1 1 0 -1 -1 0 

 
Alternativ 2 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-1 -1 -1 0 0 0 -1 0 

 

Samlet vurdering 
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Alternativ 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 

Alternativ 1 0 0 -2 3 0 -1 -2 0 -1 

Alternativ 2 -2 -3 -2 0 0 0 -2 0 -2 

 
Resultatet viser at å ikke gjøre noe tiltak vil ha like negative konsekvenser som å bygge 
en parkeringsplass på vestsiden av området. Dette pga. redusert tilgjengelighet for par-
ken, dvs. at allmenheten får redusert mulighet å komme seg til parken.  
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7.4 Idrettsformål 
 

 

Alternativ 1: 
Idrettsområdet blir utvidet for å 
få plass for en ekstra idrettsba-
ne. 

 
Alternativ 0 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 1 1 1 -1 0 0 2 

 
Alternativ 1 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-1 -2 -1 -1 1 -1 0 2 

 

Samlet vurdering 
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Alternativ 0 0 3 2 3 -2 0 0 6 2 

Alternativ 1 -2 -6 -2 -3 2 -1 0 6 -1 

 
Alternativ 0 kommer ut på toppen av denne vurderingen. Spesielt inngrep i kulturmiljøet 
og innvirkning på allmenhetens interesser fører til at et utvidet idrettsareal vil ha en sam-
let mer negativ konsekvens. 
  



  S i d e  | 52 

7.5 Trafikkformål 
 

 

Alternativ 1: 
Atkomst fra fremtidig Knausen-
linja som fører gjennom hele 
parkområdet og betjener hele 
området. 

 

Alternativ 2: 
Atkomstveger fra øst og vest. 
Eksisterende atkomst opprett-
holdes. I tillegg skaffes det et 
nytt atkomst fra fremtidig Knau-
senlinja. 

 

Alternativ 3: 
Eksisterende atkomst fra E 39 
brukes og forlenges inn i park-
området til Villa Retiro. 
Alternativet ble valgt for regule-
ringplanen. 
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Alternativ 0 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 2 0 0 1 1 0 

 
Alternativ 1 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 0 

 
Alternativ 2 
Effekt 

Landskap Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

-2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 0 

 
Alternativ 3 
Effekt 
Landskap Kulturmiljø/ 

kulturminner 
Miljø/  
bærekraft 

Friluftsliv/ 
Allmenne 
interesser 

Barn og 
unges 
interesser 

Trafikk Støy Folkehelse 

0 0 -1 0 0 -1 -1 0 

 

Samlet vurdering 
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Alternativ 0 0 0 6 0 0 1 2 0 1 

Alternativ 1 -4 -6 -6 -6 -2 -2 -2 0 -4 

Alternativ 2 -4 -3 -4 -3 -2 -2 -2 0 -3 

Alternativ 3 0 0 -2 0 0 -1 -2 0 -1 

 
Konsekvensutredningen viser at alternativ 0 kommer best ut av sammenligningen. Fra 
de alternativene som står til valg er det alternativ 3 som bare har lite negativt konse-
kvens. Vegen vil ikke føre gjennom viktige områder for kulturminner og vil ikke hindre 
friluftslivets og allmenne interesser. 



  S i d e  | 54 

Alternative 1 kommer med middels negativt konsekvens på siste plass. Dette hovedsa-
kelig fordi den berører kulturminneinteresser negativt og fordi den ville kutte området i to 
med en 9 meter bred veg som vil være en barriere for den optimale bruken  
Alternativ 2 tilbyr imidlertid en åpning og bare punktuelt belastning av området som fører 
til en minimal bedre vurdering.  
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8. Virkninger og konsekvenser av planforslaget 

 

8.1 Overordnete planer 
 
Planen er delvis i strid med overordnet kommunedelplan. Det ble gjennomført en kon-
sekvensutredning for de områdene som er avvikende. Planen passer seg godt inn i 
kommunedelplanen – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune. Endringene 
må tas hensyn til i pågående arbeid med kommunedelplanen for Molde – del 1. 
 

8.2 Landskap 
 
Planen legger opp til en skånsom håndtering av terrenget og vegetasjonen. Likevel vil 
bebyggelse med barnehage (supplerende bygg) og boligbebyggelse bety en endring av 
den nåværende situasjonen. Landskaps- og utomhusplaner for de enkelte områdene 
skal sikte at inngrepene begrenses så vidt mulig. 
 

8.3 Stedets karakter (Genius loci) 
 
Stedets karakter i østre delen av planområdet vil ikke endre seg. Planen rydder i trafikk-
områdene som fremstår som lite organisert. 
 
Vestlig del av planområdet er preget av Villa Retiro med tilhørende park- og hagean-
legg. Planen vil i stor grad bevare karakteren, men tillater forsiktige endringer i områder 
som vurderes å være egnet til dette. Boligbebyggelsen og barnehagebygg skal få en 
utforming som ikke ødelegger stedet karakter. Det betyr ikke at det ikke kan tillates 
spennende arkitektur. Dette vil kunne ses under prosjekteringsprosessen i samarbeid 
mellom alle parter. 
 

8.4 Byform og estetikk 
 
Området anses som å være sært viktig for Molde. Planen legger til rette for at de fleste 
interesser ivaretas. Det unngås ekstensiv ny bebyggelse i sårbare områder. Spesielt 
parken kan bli en blanding av historisk bebyggelse og struktur og samtidig oppfylle da-
gen krav til uteområder. Sammenlignet med tilstanden av Retiro i dag vil planen føre til 
en stor forbedring av situsajonen. 
 

8.5 Kulturminner, kulturmiljø 
 
Kulturminner og kulturmiljø er veldig viktig i området. Planens valg av formål, hensyns-
soner og bestemmelsene legger til rette for en bevaring av de største delene av områ-
det. Inngrep kan ikke unngås, men disse vil skje så vidt mulig på premissene av kultur-
historiske interesser. 
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8.6 Forhold til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
 
Virkningene i forhold til kapittel II i naturmangfoldsloven ble beskrevet i planbeskrivel-
sen. Det vises igjen til rapporten fra Miljøfaglig utredning AS. 
 

8.7 Rekreasjonsinteresser 
 
Gjenåpning av parken og tilknytting til gang- og sykkelnettverket vil gjøre området lett 
tilgjengelig for alle i Molde kommune. Et utvidet tilbud av parkeringsplasser gjør det i 
tillegg lettere og komme seg til parken. Utformingen skal skje på en måte som ivareta 
rekreasjonsinteressene ikke bare for de som er direkte naboer til området. 
 

8.8 Uteområder 
 
Uteområdene (unntatt parken) er en særskilt viktig del av bomiljøet. Planbestemmelser 
legger føringer for planlegging og størrelsen av uteområder gjennom krav av tiltak og en 
spesiell utomhusplan som skal fremmes sammen meg søknad om byggetillatelse. 
 

8.9 Trafikkforhold 
 
Planen legger opp til en løsning for trafikkavviklingen som minimerer inngrep i parkom-
rådene, er planlagt i hht til dagens normer og som vil være trafikksikker med fortau 
langs hele strekningen. Det vil ikke være en endring i forhold til dagens situasjon. Det 
må regnes med en økning av antall biler pga. barnehagen og boligbebyggelse, men det-
te vil ikke ha konsekvenser for området. Utforming og avkjøring til E 39 må forbedres. 
 

8.10 Barn- og unges interesser 
 
Planen inkluderer krav om sandlekeplasser i de to områder for konsentrert småhusbe-
byggelse. Dette kombinert med parkanlegget gir barn- og unge frihet til lek og et godt 
bomiljø. Barnehagen vil også profitere fra parkanlegget og barna vil få en nær opplevel-
se av naturen som del av barnehagetiden. 
Fortauene langs vegene vil gjøre det mer sikker for barn og unge å bevege seg i områ-
det. Tilkomst til barnehage, park og idrettsanlegget blir enklere. 
Planens gjennomføring anses å være en stor forbedring for barn og unge i området.  
 

8.11 Sosial infrastruktur 
 
Barnehagen vil øke tilbudet til mange innbyggere med behov for barnehageplasser i 
kommunen. Forbedret/oppgradert idrettsanlegget vil kunne føre til et forbedret tilbud til 
barn, unge og voksne. Parken selv vil være en viktig infrastruktur for alle – som rekrea-
sjonsområde, møteplass, grønn lunge og på tvers gjennom alle befolkningsgrupper. 
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8.12 Energibehov/-forbruk 
 
TEK 10 er bindende for alle bygg i området. Molde kommune kan ikke pålegge at en 
annen, mer energieffektiv standard brukes for bebyggelsen. Likevel krever planbe-
stemmelsene en del dokumentasjon om energieffektiviteten. Molde kommune håper at 
det velges fornuftige, miljøvennlige og energieffektive løsninger på alle områder. 
 

8.13 Universell utforming 
 
Situasjonen vil bli bedre i området så snart planen realiseres. Både idrettsområdet, par-
ken og barnahage/Villa Retiro vil være tilgjengelige og trafikkinfrastrukturen oppgrade-
res slik at de kravene som stilles i hht universell utforming kan overholde. 
 

8.14 ROS 
 
ROS analysen har ikke avdekket alvorlige farer i området. De fleste merknadene kan 
løses gjennom god prosjektering, gjennomføring og drift. Skulle det dukke opp flere risi-
ko i den videre prosessen, så vil det skaffes muligheter å løse disse. 
 

8.15 Teknisk infrastruktur 
 
All infrastruktur er på plass slik at det er lett å koble seg til. Planen vil ikke ha konse-
kvenser på denne. 
 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Gjennomføring av planen vil føre til en del økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Bygning av barnehage er den delen som sannsynligvis uansett måtte tas i fremtiden. 
Utover dette vil det være kostnader for oppgradering av veg og parkeringsanlegg. 
 
Reguleringsplanen vil også føre til krav om kjøp av arealet som ikke kan brukes til bolig-
bebyggelse fra Planor AS.  
 
Godkjent reguleringsplan vil også bety at Molde kommune evt. må ta et valg å prioritere 
eller ikke prioritere parkområdet.  
 
Spleiselag og utbyggingsavtalen samt evt. tilskudd til prosjekter fra staten og andre kil-
der ble ikke vurdert. 
 
Det foreligger ingen kostnadsoverslag for tiltakene. 
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8.17 Interessemotsetninger 
 
Innenfor planområdet er det følgende interesser som delvis har vært motstridende: 
 

- Kulturhistoriske interesser i området 
- Allmennhetens interesse i området (folkehelse, rekreasjon, tilgang etc.) 
- Idrettsinteresser 
- Veg i og inn planområdet (spesielt knyttet til atkomst) 
- Kommunens ønske om etablering av barnehage i området 
- Interesser for boligbygging 

 

8.18 Avveiing av virkninger 
 
I konsekvensutredningen og gjennom hele prosessen ble det lagt spesielt vekt på pla-
nens virkninger på allmennhetens interesse (alle innbyggere i Molde kommune) i områ-
det samt kulturhistorisk interesse knyttet til lokalhistorisk arv og vern av parken og be-
byggelse. Andre interesser fikk en underordnet betydning. 
 
Planen prøver likevel å ta hensyn til alle interesser på best mulig måte. Ingen interesse-
gruppe har fått oppfylt alle ønsker til planen. 
 
Veiingene og virkningene er beskrevet i kapittel 6.2 i denne planbeskrivelsen. 
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9. Innkomne innspill 

Molde kommune har mottatt følgende kommentarer til varsel om oppstart: 
 
a) Istad Nett AS, datert 7.2.2013 
 
De viser til eksisterende infrastruktur I området og peker på prosessen med flytting av 
kabler o.l. De inviterer til tidlig dialog med evt. utbyggere/tiltakshavere. 

 
Kommentar: 
Innspillet tas til orientering 
 
b) Noregs vassdrags- og energidirektoratet (NVE), datert 8.2.2013 
 
De har ingen merknader til planen. 
 
c) Statens vegvesen (SVV), datert 5.2.2013 
 
De har ingen merknader til selve planarbeidet. De setter vilkår om byggegrense på 50 m 
fra senterlinje til E 39. De skriver også at det må ses på løsninger med midlertidig at-
komst til området. 

 
Kommentar: 
Innspill tas til orientering. Valgte løsninger og kommentarer til dette framgår av planbe-
skrivelsen. 
 
d) Molde og Romsdals Turistforening, datert 14.3.2013 
 
De ønsker å opprette en T-merket tursti i Retiroparken for å fremme nærmiljøturer ut ifra 
et folkehelseperspektiv. Den skal være lett tilgjengelige for alle. De viser til eksempler 
der dette ble gjort i andre byer.  

 
Kommentar: 
Innspillet ble tatt til orientering. Planen legger til rette for slike aktiviteter, bl.a. med åp-
ning for en helseløype innenfor i området. 
 
e) Rådet for funksjonshemmede, datert 18.3.2013 
 
De tar saken til orientering. 
 
f) Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 20.3.2013 (varsel om innsigelse) 
 
De ser positive på planarbeidet for Retiro området. De har ikke planfaglige innspill til 
selve planarbeidet. 

 
Det kan være aktuelt å gjennomføre arkeologiske undersøkelser i området. Omfanget 
kan ikke sies noe om før planforslaget ble fremmet. 

 
Det vises til at noen bygninger og Retiroparken har kulturhistorisk verdi, både regionalt 
og nasjonalt. De kan ikke godkjenne et planforslag som inneholder utbygging av store 
deler av parken. Utbygging av hele søre delen som ble nevnt in planprogrammet ville de 
ha innsigelse på. 
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Området anses å ha en stort potensiale for rekreasjon og friluftsliv og som bindeledd 
mellom forskjellige områder.  

 
Fylkeskommunen fremmer varsel om innsigelse med bakgrunn i kulturhistoriske vurde-
ringer. 

 
Kommentar: 
Molde kommune har vurdert verdien for friluftsliv, barn og unges interesser og kulturmil-
jøet i planen og konsekvensutredningen. Det vises til planbeskrivelsen. 
 
g) Planor, datert 19.3.2013 
 
De ønsker i tillegg til boliger en regulering av en kombinasjon av bolig/næring til Villa 
Retiro. De ønsker at parkering legge til utkanten av feltet og at en kjøreveg kunne være 
en skille mellom boligområdet og parken. De håper på en dialog rundt planarbeidet.  

 
Kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det vises til planbeskrivelsen der prosessen mot Planor er 
beskrevet utdypende. 
 
h) Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 2.4.2013 (varsel om innsigelse) 
 
Molde kommune skal legge vekt på potensialet som Retiro har som park og friområde, 
samt som bindeledd mellom gravlund og fjorden.  

 
De varsler innsigelse til planforslaget hvis bebyggelsen/utnytting går imot allmenne fri-
luftsinteresser, folkehelse og barn og unge sine interesser. Til tilrår at boligbebyggelsen 
tas ut av planen og at det sikres det arealet som anses som nødvendig til idrett og 
Knausenlinja. 

 
Kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det vises til planbeskrivelsen som kommenterer og utreder 
de enkelte punktene. 
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