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Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 09.09.2014  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd å 
legge forslag til Detaljregulering for Retiro, plannr. 200611 med tilhørende dokumenter ut til 
offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 
1. ledd å legge forslag til Detaljregulering for Retiro, plannr. 200611 med tilhørende 
dokumenter ut til offentlig ettersyn. 
 

 

1. Søker/Tiltakshaver 

Molde kommune fremmer reguleringsforslag for Retiro. 
 



2. Oversiktskart 

 

 

3. Hovedgrepene i planen: 

Reguleringen skal legge til rette for park, barnehage og boliger i vestre delen av 
området. Parken skal gjøres tilgjengelig og de gamle bygningene til Villa Retiro og 
gartnerboligen skal få en rekonstruert fasade. 
Det er avsatt plass til tett og lav boligbebyggelse øst for gartnerboligen med høy 
utnyttelse, men begrenset høyde (ca. 2 etasjer pluss tak).  
 
Villa Retiro og gartnerboligen blir del av en ny kommunal barnehage med plass til opp 
til 120 barn. Det er også avsatt areal til supplerende bygninger i planen. Uteområdet til 
barnehagen blir inkludert i parkanlegget. 
 
Parken rekonstrueres og gjøres tilgjengfelig. Deler av parkområdet (brukshagen og 
hagen foran Villa Retiro) får spesielle bestemmelser med hensyn til kulturhistorisk 
verdi. 
 
Trafikksituasjonen i området ryddes i forhold til i dag. Regulert vegareal er i samsvar 
med gjeldende standard. Det etableres nye parkeringsarealer til idrettsområdet, 
barnehage og parken. Parkering for privatboliger og Lubbenes gård skal skje på egen 
grunn. Fortau skal bygges langs kjørevegene.  
 
Eksisterende boliger, Lubbenes gård og idrettsområdet endres ikke. De bare tilpasses 
litt i forhold til gjeldende lov. Idrettsområdet skal ha utvidete rettigheter for etablering av 
bygg knyttet til driften av banen. 
 
Atkomsten skal fortsatt skje fra E 39. 
 

4. Forhold til gjeldende planer 

 
Kommunedelplan: 



 I kommunedelplanen for Molde by viser området som grøntareal, boliger og 
næring. 

 Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune viser 
at området er knyttet til hovednettet på nordsiden, sørsiden og vestsiden. 

 
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) 

 

Planene vil erstattes delvis/helt av den nye planen. Kommunedelplanen for Molde by er 

av nyere dato enn reguleringsplanene og derfor bindende for planarbeidet. 

 
5. Planprosess 
 
01/2013 - Folkemøte på rådhuset 
02/2013 - Varsel om oppstart av planarbeid 
   Utlegging av planprogrammet 
02/2013 - Høringsfase planprogrammet 
05/2013 - Behandling og vedtak av planprogrammet (sak 59/13) 
08/2014 - Ferdig planforslag 
 
I tidsrommet siden varsel om oppstart av planarbeidet har det blitt gjennomført flere 
møter med ulike aktører for å sikre medvirkning (jf. planbeskrivelse). 
 
6. Innspill til varsel om oppstart 

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 atkomst til området. 
 
Kommentar: 



Innspill tas til orientering. Valgte løsninger og kommentarer til dette framgår av 
planbeskrivelsen. 

 
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 åpning 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. 
 
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 
vurderinger. 
 
Kommentar: 
Molde kommune har vurdert verdien for friluftsliv, barn og unges interesser og 
kulturmiljøet 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 legges til utkanten av feltet og at en kjøreveg 
kunne være et skille mellom boligområdet og parken. De håper på en dialog 
rundt planarbeidet.  
 
Kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Dette er det grunnleggende innspillet til planarbeidet. 
Prosessen rundt innspill til planforslaget av Planor er utdypende beskrevet i 
plandokumentene. 
 



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 friluftsinteresser, folkehelse og barn og unge sine interesser. De 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. 

 

7. Vurdering 

Vurderingen i saksfremlegget skal ikke gjenta det som ble utredet i planbeskrivelsen, 
ROS-analysen og konsekvensutredningen. Molde kommune anser det som nødvendig, 
å komme med kommentar til tre spesielle punkt i planarbeidet som er av særskilt 
interesse. 
 
a) Molde Fotballklubb (MFK) 
MFK har presentert planer om utvidet aktivitet på Lubbenes med utvidet bane og 
etablering av et klubbhus og tilhørende fasiliteter. Etter etablering av kunstgressbanen 
på Aker stadion ble planene tilpasset og klubbhuset tatt ut av planene. Skissene er 
vedlegg i saken.  
Molde kommune har gjennom prosessen jobbet med å få mest mulig informasjon rundt 
behovet for en ekstra bane på dette stedet. Som det framgår av planbeskrivelsen har 
vurderingen og avveiing av interesser ført til at reguleringsplanen ikke inneholder 
utvidet areal for en ekstra bane. Begrunnelsen gjentas ikke her. 
MFK ble informert om avgjørelsen i møte med adm. dir. 
 
b) Kulturminner/kulturmiljø 
Molde kommune hadde i begynnelsen og i løpet av prosessen møter med 
kulturminneavdelingen i Møre og Romsdals fylkeskommune for å avklare, hvilke 
områder som er av spesiell interesse innenfor planområdet og om det er områder, som 
kan bebygges uten problemer. De ble ikke gitt noe utfyllende svar. I utgangspunktet 
fikk Molde kommune beskjed om at alle byggetiltak innenfor området for gamle 
Retiroparken vil føre til innsigelse fra fylkeskommunen. Det ble ikke pekt ut områder 
som er mindre viktig. Likevel har Molde kommune tolket innspillene slik at det ligger en 
spesiell interesse i brukshagen vest for Villa Retiro.  
Kommentaren som eller ble gitt er at det først må sendes inn plankart før de kan 
bestemme, hva som er verneverdig/bevaringsverdig. 
 
Dette er en vanskelig føring for planarbeidet. Innspillene som ble gitt under møtene er 
så vidt mulig innarbeidet i planforslaget. Planen må sendes til høring for å få en 
detaljert avklaring. 
 
c) Kommunal avtale ved kjøp av eiendommen i 2005 
Molde kommune har lagt vekt på at alle parter i området blir hørt på den best mulige 
måten og at alle har mulighet å komme med innspill gjennom hele prosessen. Som det 
framgår av planbeskrivelsen ble det gjennomført møter internt i kommunen, med 



sektormyndighetene og med Molde fotballklubb og Planor. Molde kommune har invitert 
til samtaler og har vært på møte hos Planors arkitekt, der det ble presentert forandrete 
forslag/tilpasset forslag. 
 
I utgangspunktet har Planor fremmet de samme planskissene til saken som ved 
oppstart av planarbeidet i 2006. Denne skissen og andre skisser/innspill til utforming av 
boligområdet ligger ved plansaken. I et møte med Planor og arkitekt for Planor 
presenterte Molde kommune planutkastet som fremmes til behandling.  
Med bakgrunn i avtalen fra 2005 mellom selger Mette Johnsen Bonne og Molde 
kommune uttalte Planor at de har forventninger om et mulig utbyggingsprosjekt som 
går utover det planforslaget gir muligheten til. 
 
Det er gjennomført møte med kommuneadvokaten for å avklare avtalens innhold.  
 
Avtalen er godkjent i kommunestyret den 24.11.2005, sak 74/05. 
Dokumentene/vedleggene i saken er gjennomgått uten at en har funnet videre 
tolkninger av innholdet. 
 
Oppsummering: 
Molde kommune har gjennom hele prosessen informert Planor, MFK og andre berørte i 
nødvendig grad og til tidspunkter der det var hensiktsmessig, samt å ha tatt imot og 
vurdert alle innspill som har kommet inn i løpet av prosessen. 
 
Det er opp til kommunen som reguleringsmyndighet å bestemme innholdet i planen. 
Det er en prosess der vurdering og avveiing av mange interesser og faktaopplysninger 
som gir et helhetsbilde som resultat. Planutkastet baserer seg på dette grunnlaget 
sammen med gjeldende lover og retningslinjer. Utkastet som foreligger er mer 
sammensatt enn ønske om regulering til boliger eller bygging av veg mm.  
 
På tidspunktet området ble kjøpt viste den gjeldende kommunedelplanen at området er 
avsatt til friområde. Ut ifra det var det påregnelig at reguleringen kan føre til at det ikke 
tillates ny bebyggelse i området. Likevel åpner planen for en del boligbebyggelse og en 
barnehage – som begge to er konsekvensutredet i samsvar med loven. Avtalen sier 
«åpen regulering» - den lover ikke at det skal komme muligheter for bebyggelse eller 
hvilket omfang det tillates.  
 
Basert på denne tolkningen og utredningene som er gjort er planforslaget som 
foreligger et kompromiss mellom mange interesser.  
 
For at planprosessen skal komme videre, og at en kan få konkrete tilbakemeldinger til 
planen fra sektormyndighetene, prioriterer Molde kommune nå å legge planen ut til 
offentlig ettersyn. 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 



3 Planbeskrivelse 
4 Innspill til oppstart av planarbeid 
5 Innspill til arealbruk i planområdet 
6 Mulighetsvurdering Molde Eiendom KF for barnhage i Villa Retiro 
7 Kjøpekontrakt Retiro 

 


