
Vurdering av visuelle kvaliteter



Har dette gode visuelle kvaliteter?



Hva om dette er nabolaget?



Dagens lovbestemmelse
Plan- og bygningsloven § 29-2:

«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter 
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold 
til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»

•Kravet gjelder alle tiltak 

•Bestemmelsen er en selvstendig avslagsgrunn

• Ikke subjektive meninger, men faglige vurderinger.



Visuelle kvaliteter
• Vil endre seg over tid

• Det som blir ansett som å ha gode visuelle kvaliteter i dag,

ville kanskje ikke blitt vurdert sånn for 100 år siden.

• Lokale forhold må tas hensyn til
• Det er ulike hensyn som må tas eksempelvis i en storby og i et lite tettsted

• Det er kommunen som er satt til å ta den faglige vurderingen

• Målet er å ivareta god byggeskikk, ikke hindre nytenkning

• Gjelder uansett stilart



De to vurderingskriteriene
• Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter:

• I seg selv

• I forhold til dets omgivelser

Visuelle kvaliteter

I seg selv I forhold til omgivelsene

Utforming Funksjon Bygde omgivelser Naturlige omgivelser



I seg selv og i forhold til dets funksjon
• Sammensetning, symmetri og proporsjoner

•Hvordan er fasaden satt sammen? 
•Virker den helhetlig og balansert? 

•Horisontale & vertikale linjer og rytmer
•Er elementene i fasaden på linje?
•Danner linjene en rytme?

• Oppdeling
•Er fasaden delt opp i mindre felter?
•Hvordan fungerer de sammen?

•Vindusplassering
•Hvordan er vinduene plassert?
•Er det et overordnet system?

• Farge- og materialvalg
•Hvilke farger og materialer er valgt?
•Hvordan fungerer de sammen?

• I forhold til dets funksjon:
•Ser boligbygget ut som en bolig?
•Hvordan ser et kontorlokale ut?

Ulike fasadeelementer som horisontale og vertikale linjer, rytmer og oppdeling tatt i bruk i Nedre Storgate 18.



I forhold til dets bygde omgivelser
• Området:

•Hvordan er bygningene og tomtene plassert?
•Danner de et mønster som må tas hensyn til??

• Volum / skala
•Hvilken skala har bygningene i området?
•Er bygget for stort i forhold til bygningene rundt?

• Retning og plassering
•Hvilken retning står bygningene?
•Hvordan er bygningene plassert på tomta?

• Material- og fargevalg
•Er det farger og/eller materialer som går igjen?
•Hvordan forholder bygget seg til dette? 

• Utsikt
•Sperrer bygningen for utsikt?

• Takform
•Hva slags takform er typisk i området?
•Hvordan forholder bygget seg til denne?

Arbeiderboliger på Berger



I forhold til dets naturlige omgivelser
• Terrengtilpasning

•Er det gjort store inngrep i terrenget?

•Er bygget tilpasset terrenget eller omvendt?

•Er det planlagt omfattende støttemurer?

• Plassering
•Hvordan er bygget plassert i forhold til landskapet?

•Høyt oppe? Hvordan ser det ut på langt hold?

• Landskap og vegetasjon
•Tilpasser bygget seg vegetasjon i området?

•Skiller bygget seg ut i landskapet?

Store utgravninger og omfattende støttemurer, lite av det opprinnelige terrenget gjenstår



Avslag – Enebolig med dobbelgarasje
• Tenkt plassert i småhusområde med to etasjer

• Eneboligen får fire eksponerte etasjer ut mot veien

• Det er gjort store terrenginngrep 

• Særlig øverste etasje virker fremmed i området



Avslag - Tilbygg
• Grunnflaten er større enn hovedhuset

• Gesimshøyden er høyere enn hovedhuset

• Tilbygget virker dominerende 

• Tar ikke hensyn til kulturminner i området



Tillatelse - Tilbygg
• Skillet mellom nytt og gammelt er tydelig

• Tilbygget respekterer hovedhusets form

• Det er tydelig hva som er tilbygg og hovedhus

• Flatt tak veies opp for ved øvrige kvaliteter



Konklusjon
• Begge vurderingskriterier skal oppfylles

•I seg selv og i forhold til sin funksjon
•I forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering

• En samlet vurdering
•Kan forhold X veie opp for forhold Y?
•Hva veier tyngst?
•Det er tiltaket som helhet som vurderes
•Gi og ta, eksempel:

Tiltaket kan være tilpasset med tanke på material- og fargevalg, 
skala og plassering, men kontrastere med takform og samtidig 
vurderes å inneha gode visuelle kvaliteter.

• Hvorfor visuelle kvaliteter?
•Ivareta stedsidentitet & lokal byggeskikk
•Spesielt viktig i områder med Kulturminneverdier



Kilder
https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/byggesaksdagene/byggesaksdagene-
2016/presentasjoner/ase-munthe-sandvik-oslo-kommune.-verktoy-for-a-
vurdere-visuelle-kvaliteter.pdf

https://www.byggforsk.no/dokument/76/vurdering_av_byggeskikk_med_bygg
eskikksirkelen

https://dibk.no/globalassets/42.-byggesak-og-tilsyn/byggeskikk/Mitt-hus-er-
din-utsikt.pdf

Presentasjon «Gode visuelle kvaliteter», Fylkesmannen i Buskerud v/ Tone Hau 
Steinnes

https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/byggesaksdagene/byggesaksdagene-2016/presentasjoner/ase-munthe-sandvik-oslo-kommune.-verktoy-for-a-vurdere-visuelle-kvaliteter.pdf
https://www.byggforsk.no/dokument/76/vurdering_av_byggeskikk_med_byggeskikksirkelen
https://dibk.no/globalassets/42.-byggesak-og-tilsyn/byggeskikk/Mitt-hus-er-din-utsikt.pdf

