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Plan: Detaljregulering for Retiro 

 PLANBESTEMMELSER 

Plan dato 
11.8.2014 
Dato sist rev.: 
29.8.2014 
Dato vedtak: 
      

 

§ 1 Avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensene på plankartet datert 
29.8.2014. 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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 
 Vegetasjonsskjerm 

 

Hensynssoner 

 Angitt hensynssone – Hensyn grønnstruktur 
 Angitt hensynssone – Bevaring kulturmiljø 
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§ 3 Fellesbestemmelser 

§ 3.1 Utomhusplan og landskapsplan 

For områdene BHG_1, BHG_2, Villa Retiro, BK_1, BK_2 og I_1 skal det leveres 
en utomhusplan/landskapsplan i målestokk 1:200. Planen skal godkjennes av 
arealplanseksjonen i Molde kommune og er bindende for byggesaken. 

Planen skal inneholde: 

 Eksisterende og nye koter og punkthøyder 
 utforming av utearealet/terrenget 
 valg og plassering av planter og trær 
 utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
 hvileplasser med utforming og møblering 
 belysning 
 plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i 

planområdet 
 utforming av gangarealer 
 private, halvprivate og offentlige arealer 
 materialvalg 
 belysning 
 universell utforming av de ovennevnte tiltak 
 angivelse av eksisterende trær som skal bevares 

§ 3.2 Universell utforming 

Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet, jfr. gjeldende 
byggeforskrifter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved 
utforming av bygninger, adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, utearealer og 
lignende.  

§ 3.3 Støy 

Før områdene BHG_1, BHG_2, Villa Retiro og BK_2 kan få byggetillatelse, skal 
det gjennomføres en støyundersøkelse som viser støynivået og evt. avbøtende 
tiltak for støy fra utvidet E 39.  

§ 3.4 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det 
legges vekt på løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  

a) Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for tiltakene som redegjør 
konkret for tiltakets løsninger og de påvirkninger de har for miljø, 
ressurser og samfunn herunder energibruk/energiøkonomisering, 
massehåndtering, transport, varetransport, avfallshåndtering, henting og 
levering, støy, materialbruk. 
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b) Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, 
fordrøyning, rensing og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier 
og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som kommer fra 
områder utenfor planområdet.  

c) Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på 
overflatebaserte løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å 
oppnå økt rekreasjonsverdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape et 
best mulig bomiljø. Dette forutsetter at det oppnås estetisk gode 
løsninger med akseptabel vannkvalitet som også er driftsmessig 
forsvarlige.  

d) For områdene P_1, P_2 og P_3 skal det utarbeides egne planer for 
overvannshåndtering før det kan gis byggetillatelse. 

e) For områdene BS_1, BS_2 og KOMB_1 skal det redegjøres for lokal 
overvannshåndtering ved vesentlige endringer av hovedbygget. 

f) Det skal dokumenteres at det brukes miljøvennlige, helsevennlige og 
energisparende konstruksjoner og materialer.  

§ 3.5 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes 
fylkeskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

§ 3.6 Terrengutforming/vegetasjon 

Terrengutformingen/topografien i hele planområdet skal ikke endres uten at 
dette er avklart med arealplanseksjonen i Molde kommune.   

Vegetasjonen i området innenfor 70 meter fra europavegens senterlinje har en 
skjermende funksjon og skal i utgangspunktet bevares. Alle endringer må 
avklares med kommunen. 

§ 3.7 Overgang mellom bebygd område og parkområde 

For alle areal som grenser mot områder med formålet «park» må det vises, i en 
plan i samsvar med § 3.1, hvordan overgang mellom de to områdene skal 
utformes.  Parkområdene skal ha øverste prioritet i vurderingen. 

§ 3.8 Uteoppholdsareal 

For områdene BK_1 og BK_2 skal det etableres 1 sandlekeplass på 50-100 m2 
i hvert område. 

Minste uteoppholdsareal for områdene BK_1 og BK_2 settes til MUA = 80 m2. 
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35 % av dette arealet kan dekkes gjennom parkområdene. 

Områdene BHG_1, BHG_2 og Villa Retiro kan bruke regulert park til nødvendig 
uteoppholdsareal som ikke kan dekkes gjennom områder regulert til formål 
barnehage. Områdene som skal tas i bruk må avklares i samsvar med Molde 
kommune og synliggjøres i en utomhusplan jf. § 3.1. 

§ 3.9 Belysning 

Belysningen av offentlige områder, kjøreveger, fortau, gang- og sykkelstier og 
parkeringsplasser skal være i samsvar med kravene om universell utforming. 

For områdene PA_1, PA_2 og Park Retiro skal det utarbeides et felles 
belysningskonsept i samråd med Molde kommune. 

§ 3.10 Tekniske anlegg 

Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-
/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler.  
Tekniske anlegg som heissjakt o.l. tillates ikke på toppen av bygg. 

§ 3.11 Atkomst 

Atkomster som er vist med piler på plankartet skal være veiledende. Den 
endelige plasseringen framgår av et kart i samsvar med § 3.1. 

 

For områdene BK_1 og BK_2 kan det etableres atkomst til kjørevegen. 
Plassering og utforming må vises i utomhusplan. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

I områdene BS_1 og BS_2 tillates eneboliger.  

 Maks. utnyttelsesgrad er %-BYA = 30 % 
 Bygningene kan ha flat tak eller saltak 
 Bygg skal ha en maks gesimshøyde på 7 m over gjennomsnittlig planert 

terreng. 
 Saltak skal ha en takvinkel mellom 30 og 35 grader 
 Bygg skal plasseres innenfor angitt byggegrense 

§ 4.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

a) I områdene BK_1 og BK_2 tillates følgende:  
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 Maks. utnyttelsesgrad er %-BYA = 50 % 
 Det tillates ikke flat tak 
 Det tillates vertikal delte tomannsboliger og rekkehus. 
 Bygg skal ha en maks gesimshøyde på 7 m over gjennomsnittlig planert 

terreng 
 Saltak skal ha en takvinkel mellom 30 og 35 grader, andre takformer må 

vurderes særskilt av Molde kommune 
b) Alle bygg i området skal ha en beslektet arkitektonisk utforming. Takform og 

takvinkel på alle bygg innenfor et felt skal være lik.  
c) Farge på tak må avklares med kommunen før byggesøknaden kan 

behandles.  
d) Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitt byggegrense. 

§ 4.3 Barnehage 

I området kan det oppføres bygg og anlegg som er naturlig knyttet til formålet. 
Det gjelder unntak for områdene som er regulert med hensynssone (jf. § 7.2). 

Bygninger skal utformes på en måte som harmoniserer med de historiske bygg 
innenfor hensynssonene. Dette gjelder fasader, høyde og farge. Detaljer 
avklares med planavdelingen i Molde kommune. 

Størrelsen av bygget retter seg etter behovet, men skal tilpasses de historiske 
bygg. Hvis nødvendig skal det vurderes flere bygningsvolumer.  

Arealbehovet for innen- og utendørs leke- og oppholdsareal skal beregnes 
under prosjekteringen etter gjeldende regler og normer.  

Utearealene skal utformes med hensyn til barnas behov for utfordrende og 
kreativ lek samt barnas sikkerhet. Tilknytting til parkområdene skal være 
veiledende for utformingen. Utforming og avgrensning av uteareal avklares med 
planavdelingen i Molde kommune. 

Det er tillatt å etablere parkering for funksjonshemmede innenfor området. Det 
skal også skaffes mulighet for levering og henting av funksjonshemmede barn 
hvis det ikke er mulig å bruke parkeringsplassene. 

Området skal utformes på en måte slik at atkomst for utrykningskjøretøy etter 
gjeldene norm og varelevering er mulig. 

Alle tiltak må vises i en utomhusplan i samsvar med § 3.1. 

§ 4.4 Idrett 

Det tillates oppført fotballbaner og installasjoner med tilknytting til funksjonen, 
samt etablering av nødvendig lagringsareal for maskiner og material tilknyttet 
banedrift. 
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Det tillates bebyggelse for toalett/garderober/klubbrom og lager for drift av 
fotballbanene. Utnyttelsesgraden skal ikke overstige %-BYA = 40 % av samlet 
arealet for idrettsformålet etter at areal for fotballbanene ble fraregnet. 
Bygningene og utearealene skal være universelt utformet. 

Lysanlegget skal etableres etter oppdaterte krav til idrettsbelysning, og til minst 
mulig sjenanse for nærmiljøet.  

Det skal etableres sykkelparkering i området i samsvar med kravene i § 5.4.2. 
Plasseringen skal være nær garderobene. 

Innenfor området kan det etableres kjøreatkomst til bygningene. 

Det kan settes opp murkonstruksjoner mot gang- og sykkelvegen på nordsiden 
av arealet for å skaffe mest mulig plass til fotballbanen. Muren skal inngå i 
utomhusplanen. Materialvalg og høyde må avklares med Molde kommune. 

§ 4.5 Næring/tjenesteyting 

For området gjelder bestemmelsene satt i § 7.2.3 

Det kan tillates en mindre utbygging i området til en maks utnyttelsesgrad på %-
BYA = 20 %.  

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1 Kjøreveg 

Kjørevegene skal ha en asfaltert bredde på 4 meter. Vegene skal opparbeides 
etter gjeldende vegnorm. 

§ 5.2 Fortau 

Fortauet skal ha en bredde på 2,5 meter og opparbeides etter gjeldende 
vegnorm. Prinsippene for universell utforming skal overholdes. 

Der fortauet treffer på Park Retiro skal det skaffes en overgang til 
turvegsystemet. Løsningen skal vises i en situasjonsplan. 

Det skal etableres et hevet gangfelt mellom P_2 og fortauet langs 
idrettsområdet. Bestemmelsene i Kommunedelplanen – Hovednett for gående 
og syklende i Molde kommune skal gjelde. 

Overgang mellom fortauet langs BK_2 og området P_2 skal være universell 
utformet. 
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§ 5.3 Annen veggrunn – grøntareal  

Arealer vist som annen veggrunn – grøntareal på plankartet skal benyttes til 
grøfter, snøopplag, skjæringer og fyllinger. Arealer vist som annen veggrunn – 
grøntareal skal enten tilsås og beplantes, eller gis en annen tilfredsstillende 
estetisk behandling. 

§ 5.4 Parkering 

Parkeringsområdene P_1, P_2, P_3 skal være felles for parkområdene, 
idrettsanlegg og barnehagen. 10 % av plassene skal ha standard for HC 
parkering. 

Atkomsten til parkeringsområdet P_1 skal plasseres og utformes i forbindelse 
med reguleringsplanen for Knausenlinja. 

§ 5.4.1 Bilparkering 

Det skal etableres følgende antall biloppstillingsplasser i områdene: 

BK_1:  minst 1 plass per boenhet [på egen tomt] 

BK_2:  minst 1 plass per boenhet [på egen tomt] 

BS_1:  minst 1 plass per boenhet [på egen tomt] 

BS_2:  minst 1 plass per boenhet [på egen tomt] 

I_1:  50 plasser [P_3 (dag/kveld) og P_2 (kveld)] 

Barnehage: 30 plasser [P_1 (ansatte) og P_2 (besøkende)] 

KOMB_1: 20 plasser [på egen tomt og P_2] 

§ 5.4.2 Sykkelparkering 

Det skal etableres følgende antall sykkeloppstillingsplasser i områdene: 

BK_1:  minst 1,5 sykkeloppstillingsplasser per boenhet 

BK_2:  minst 1,5 sykkeloppstillingsplasser per boenhet 

KOMB_1: minst 10 sykkeloppstillingsplasser 

I_1:  minst 60 sykkeloppstillingsplasser 

Park:  I områder regulert til park kan det etableres sykkelparkering etter 
  behov. Disse må inngå i en plan jf. § 3.1. 

Barnehage: minst 20 sykkeloppstillingsplasser 

Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene innenfor områdene I_1 og områdene 
med barnehageformål skal være under tak. 
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§ 5.4.3 HC parkering 

I områdene P_1, P_2 og P_3 skal det avsettes 10 % av parkeringsplasser til 
HC parkering. Plassering avklares i landskaps-/utomhusplaner jf. § 3.1. 

Oppmerking og skilting av plasser skal skje i samsvar med forskriftene. 

For områdene regulert til barnehageformål, KOMB_1 og I_1 kan det etableres 
parkering for funksjonshemmede på eget tomt. 

Plassene skal være nærmest mulig hovedinngangen av bygget. 

§ 6 Grønnstruktur 

§ 6.1 Friområde 

Friområdene skal ha en skjermende funksjon mot vegen og 
naboeiendommene. Terrengets utforming og vegetasjon skal ikke endres. 

§ 6.2 Park 

a) Parkområdene skal være offentlig tilgjengelig til alle innbyggere og 
besøkende i Molde kommune.  

b) For alle parkområdene skal det utarbeides en landskapsplan i målestokk 
1:200 i samråd med arealplanseksjonen i Molde kommune. Det skal legges 
spesiell vekt på den historiske strukturen og betydningen av området ved 
planlegging og etablering av parken. Landskapsplanen skal inneholde: 
 Veg- og stistruktur 
 Vannflater 
 Bevaringsverdige trær 
 Plassering av trær, busker, blomster 
 Valg av trær, busker, blomster 
 Terrengutforming 
 Hvileplasser med møblering 
 Universell utforming 
 Valg av materiale 

c) Det kan ikke gjennomføres tiltak i områdene (fjerning av vegetasjon, endring 
av terreng, bygging av veger, plassering av møblering o.l.), før det blir 
avklart med alle berørte fagavdelinger i Molde kommune. 

d) Samtidig med landskapsplanen skal det utarbeides en vedlikeholdsplan for 
parkområdene.  

e) Så langt det er mulig skal det brukes kortreiste materialer for alle 
konstruksjoner i parken.  

f) Vegsystemet og installasjoner skal være universelt utformet. 
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g) Overgang mellom parken og gang- og sykkelvegsystemet på nord- og 
vestsiden må prosjekteres slik at det er lett å komme seg til/fra parken. 

h) Det kan tillates bygd helseløyper og tilhørende anlegg i parken. Helseløypen 
skal inngå i stisystemet. Utforming og beliggenhet må avklares i samarbeid 
met parkforvalting og planavdeling i Molde kommune og inngå i 
landskapsplanen etter punkt b) i denne paragrafen. 

i) I parken tillates det bygd anlegg som naturlig tilhører parken (hvileplasser, 
hvilebenker, sykkelstativ, bord, toalettanlegg o.l.). Plassering, form, farge og 
arkitektur må velges i samråd med planavdelingen i Molde kommune. 

Det gjelder spesielle regler for områdene merket med hensynssone jf. § 7.1. 

Parken skal inngå i en søknad om statlig sikring av området til friluftsformål, 
helse og rekreasjon. 

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 Angitt hensynssone – Hensyn grønnstruktur 

§ 7.1.1 PA_1 

I området skal det i samarbeid mellom kommunens park- og idrettsavdeling, 
arealplanseksjonen og fylkeskommunale vernemyndigheter utarbeides en 
landskapsplan for fremtidig utforming og bruk av området. Det skal legges 
spesiell vekt på den historiske betydningen av området. 

Terrengforandringer, fjerning av vegetasjon og etablering av bygg/anlegg er 
ikke tillatt med mindre dette framgår av landskapsplanen. 

§ 7.1.2 PA_2 

I området skal det historiske hageanlegget og tilhørende strukturer som murer, 
trapper, brønner o.l. rekonstrueres slik den var rundt året 1900. Material og 
plantevalg tilpasses kravene. Det må foreligge en plan i samsvar med § 6.2 b).  

§ 7.2 Angitt hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

§ 7.2.1 Villa Retiro 

Fasaden til Villa Retiro samt uteanlegg (terrasse, trapper, rekkverk o.l.) skal 
rekonstrueres i stilen huset og anlegget hadde etter ferdigstilling rundt 1880. 
Elementer av huset som ble fjernet i løpet av årene (tårn, tilbygg o.l.) skal 
rekonstrueres. Takformen skal ikke endres.  
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Det skal brukes samme materialer og farger. Evt. tiltak for universell utforming 
på utsiden av huset må avklares med Molde kommune. 

Innvendig kan Villa Retiro bygges om og få standard etter gjeldende tekniske 
forskrift og krav til universell utforming. Utvidelsen av byggevolumen pga. 
isoleringstiltak tillates, så lenge det ikke går på bekostning av fasadens 
utseende. Alle tiltak må avklares med Molde kommune og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 

Utvidelser av huset utover konstruksjonen fra 1880 tillates ikke.  

Arealer som er del av terrassen og konstruksjoner som er direkte tilknyttet 
bygget men ligger innenfor PA_2 underligger den samme bestemmelsen. 

§ 7.2.2 BHG_1 

Fasaden til bygget samt uteanlegg (terrasse, trapper, rekkverk o.l.) skal 
rekonstrueres i stilen huset og anlegget hadde etter ferdigstilling. Det skal 
brukes samme materialer og farger. Takformen skal ikke endres. Evt. tiltak for 
universell utforming på utsiden av huset må avklares med Molde kommune. 

Innvendig kan bygget få standard etter gjeldende tekniske forskrift og krav til 
universell utforming. Utvidelsen av byggevolumen pga. isoleringstiltak tillates, 
så lenge det ikke går på bekostning av fasadens utseende. Alle tiltak må 
avklares med Molde kommune. 

Utvidelser av huset utover den opprinnelige konstruksjonen tillates ikke.  

Arealer som direkte er tilknyttet bygget men ligger innenfor PA_2 underligger 
den samme bestemmelsen. 

§ 7.2.3 KOMB_1 

Eksisterende bygninger innenfor hensynssonen kan istandsettes under 
forutsetning av at husenes målestokk, takform, fasader, vindusdeling, dør- og 
vindusdeling, dør og vindusutforming og materialvalg opprettholdes eller mest 
mulig tilbakeføres. 

Bygninger regulert til bevaring tillates ikke revet. 

Verneverdige bygninger kan innvendig istandsettes teknisk og bygningsmessig 
i tråd med den enkelte huseierens ønske, forutsatt at bygningslovenes råd 
oppfylles. 

All utbygging må tilpasses eksisterende bygg med hensyn til bygningsmassens 
størrelse, materialvalg, form og farge som harmonerer med bebyggelsen og 
miljøet på Lubbenes. 

Eksisterende hageanlegg, vegetasjon og terrengformer for Lubbenes må 
bevares. 
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§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

§ 8.1 Registrering av bevaringsverdige trær 

Byggesøknader på områdene Park Retiro, PA_1, PA_2, BHG_1, BHG_2, Villa 
Retiro, VS_1, VS_2, BK_1 og BK_2 kan ikke behandles før det foreligger en 
registrering over trær i områdene som skal bevares.  

Registreringen skal gjennomføres i kommunens regi direkte etter at planen ble 
vedtatt og resultatet skal være bindende for alle tiltak i de nevnte områdene. 

§ 8.2 Landskapsplan/utomhusplan 

Byggesøknader kan ikke behandles før det foreligger en landskapsplan/ 
utomhusplan i samsvar med § 3.1/6.2 b). 

§ 8.3 Gangveg til barnehage 

Før barnehagen kan få brukstillatelsen må gang- og kjøreforbindelsene mellom 
P_1 og P_2 og barnehagen være etablert. 

§ 8.4 Støy 

Byggesøknaden for områdene Villa Retiro, BHG_1, BHG_2 og BK_2 kan ikke 
behandles, før det foreligger en støyutredning for trafikken fra E 39 og 
flytrafikken. 

 
 
 
Vedtatt i Molde kommunestyre sak       

 

Molde,       

 
 
 
________________________ 
      
ordfører 
 


