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1 Bakgrunn 
 
Under arbeidet med kommunedelplan for Storsand har det blitt tydelig at behovet for styring 
av estetiske forhold knyttet til landskapsvirkninger og bygningsuttrykk er meget viktig. Dette 
skyldes særlig nærheten til Oslofjorden, forholdet til eksisterende tettbebyggelse og det 
betydelige areal og utbyggingsvolum som har vært omfattet av denne planprosessen. Under 
høring av planforslag våren 2001 var da også flere av høringsinstansene opptatt av estetiske 
forhold. 
 
Da veilederen er utarbeidet som en del av arbeidet med kommunedelplan, er det tatt 
utgangspunkt i de overordnede forhold som hensyn til landskap, fjernvirkninger  og natur- og 
kulturgrunnlag, men også gitt retningslinjer for estetisk behandling av ulike utbyggingstiltak i 
detaljplanlegging og byggesaksbehandling. 
 
Hensikten med veilederen er først og fremst å gi kommunen støtte i utarbeidelse og 
behandling av kommunedelplan, regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaksbehandling, 
men den bør også være tjenlig for grunneiere, eiendomsutviklere og andre som deltar i 
planlegging av infrastrukturtiltak i Storsand.  
 
 
2 Tilgjengelig bakgrunnsmateriale (dokumentasjon, eksisterende 

veiledere) 
 
Med utvidelse av plan- og bygningslovens bestemmelser om estetisk utforming, særlig mht §§ 
2 og 79, jfr avsnitt 10.1, er det blitt vanligere å utarbeide estetisk veiledningsmateriale og/eller 
knytte vedtekter til de aktuelle bestemmelsene. 
 
Grunnleggende er Miljøverndepartementets veileder T-1179: ”Estetikk i plan- og byggesaker” 
 
For utarbeidelse av denne veilederen er det i tillegg hentet verdifulle tips i annet veilednings-
materiale, jfr litteraturliste i vedlegg.   
Av disse har vi særlig bygget på Bærum kommunes retningslinjer (1997), og Frogn 
kommunes byggeskikksveileder (2001). 
 
 
3 Forholdet til RPR Oslofjorden 
 
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen er gitt 
ved rundskriv T-4/93 fra Miljøverndepartementet. Hurum kommune inngår i virkeområdet. 
Det fremgår videre at berørte kommuner skal legge retningslinjene til grunn for planlegging 
og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Av særlig relevans for denne estetiske veileder gjengis: 

- Karakteristiske hovedtrekk i naturtype og landskap må søkes opprettholdt 
(3.2.1) 

- Det må legges vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturminner, 
kulturmiljøer og enkeltstående eksempler på den særegne kystkulturen i 
området. 

- Utbyggingen i RPR-sonen bør så langt mulig konsentreres til eksisterende 
tettsteder, slik at kystsonen for øvrig skjermes (3.2.4) 
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- I byggeområdene skal det legges vekt på å sikre friområder og naturelementer 
som sammenhengende grøntstruktur i nærmiljøet. Forbindelse til ytre 
friluftsområder, strand og sjø må søkes opprettholdt og videreutviklet. Nære 
strandområder bør holdes inntakt og fri for bebyggelse (4.2).  

- Det bør tilstrebes klare grenser mellom byggeområder og områder som ikke 
skal utbygges, med vekt på hensiktsmessig arrondering av landbruksarealer 
(4.2).                                                                           
 

Retningslinjene forvaltes av kommunen, men også fylkeskommunale og statlige organer har 
ansvar for å påse at retningslinjene blir fulgt opp.   
 
 
4 Overordnede landskapshensyn 
 
Storsand og Storsandtoppen ligger ved Oslofjorden der denne er ganske smal. Det er ingen 
øyer eller annet som skjermer Storsand og terrenget ovenfor mot innsyn fra øst.  Området er 
derfor til dels sterkt eksponert mot all trafikk på fjorden og den vestvendte bebyggelsen i 
Drøbak og tilstøtende områder. 
 
Det er derfor særlig viktig at inngrep i terreng, vegetasjon og bebyggelse utføres med minst 
mulig skadevirkning for det visuelle inntrykk fra fjorden og fjordens østside. 

4.1 Åsprofiler og landskapssilhuetter 
 
Det viktigste element i det visuelle inntrykk fra sjøen og fjordens østside er hvordan inngrep 
påvirker de ”lange linjer” i landskapet. Særlig vil bebyggelse i horisonten kunne gi negative 
virkninger, og likeledes bebyggelse som bryter landskapsdrag og sammenhengende 
vegetasjonsbelter.  
 
Det er derfor viktig å identifisere de viktigste åskammer der slike virkninger vil være 
sannsynlige fra fjorden og fjordens østside.  
I det aktuelle område er det særlig tre overordnede landskapsdrag som synes særlig følsomme 
for inngrep: 

• Høydedraget fra Helvetesåsen til Kaståsen. Danner horisont for innsyn fra vide 
områder. 

• Lagåsen og Pinakollen. Meget markante topper, som er eksponert fra nord og øst. 
• Ca 7-800 meter opp fra stranden (rett øst for Børsandveien). Markant terrenglinje, 

som vil danne horisont fra strandsonen i Storsand og den nærmeste del av fjord-
bassenget. 
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Storsand fra Drøbak. Viktige åsprofiler er markert.  
 
 

 
 
De samme åsprofilene markert på plankart. 
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Bebyggelse på , rett foran , eller rett innenfor disse åskammene kan gi brudd i terrengets 
hovedlinjer, og derved uheldige fjernvirkninger. Ved planlegging av bebyggelse eller andre 
inngrep i terreng eller vegetasjon på eller nær disse linjene (markert med rødt) er det særlig 
viktig å foreta estetiske vurderinger i forbindelse med regulering og bygningsplanlegging. 
 
I snitt kan dette illustreres slik: 
 

 
(Tekst og illustrasjon: Estetisk veileder, Bærum kommune) 
 

Områder med fjernvirkninger bør fortrinnsvis IKKE avsettes til byggeformål 

4.2 Tettstedsgrenser 
 
”Det er viktig å trekke klare grenser mellom tettbebyggelsen og landskapet slik at begge får 
en estetisk god avslutning. ” (MD T-1179) 
 
Ubebygde arealer opp til tettsteder utsettes ofte for utbyggingspress, da tilgang til veinett, 
fellesfunksjoner og annen infrastruktur som regel er forholdsvis enkel. Ved fradeling av 
enkelttomter  blir ofte preget på mindre tettsteder utflytende, og avgrensningen mot tilstøtende 
landskap uklar. Dette gir ofte et uheldig preg både på tettstedet og landskapet rundt. 
 
Storsand har sin tetteste bebyggelse der Rv 281 når ned til strandsonen (like nord for 
Freyborg). Den estetiske opplevelsen av Storsand som tettsted vil forsterkes dersom dette 
bygningsmiljøet fortettes ytterligere, eksempelvis med fellesfunksjoner (forretning og 
lignende). 
 
Ved fortetting gjennom konvertering av fritidsboliger til helårsboliger og regulering av 
mindre områder innenfor eller kloss opptil eksisterende bebyggelse, er det særlig viktig å 
legge vekt på avgrensning av byggeområder mot veier og landskapsdrag, og spesielt i 
ytterkant av eksisterende og planlagt bebyggelse. I ytterkantene bør også konkret bygnings-
plassering og –utforming vurderes ut fra et slikt hensyn. 

4.3 Vassdrag og strandsoner 
 
Strandsonen er et sentralt element både for de som ser Storsand fra sjøsiden og for de som 
ferdes langs stranden.  
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Strandsonen er i dag dominert av fritidsbebyggelse med sjøhus og badebrygger og anlegg for 
fritidsbåter. Dette preget fortsetter også videre langs kysten mot sør. I nord er grustaket og 
utskipningshavnen markante landskapstrekk. 
 
Det synes viktig at småskalapreget opprettholdes i strandsonen foran bolig- og fritids-
bebyggelsen. Opparbeidelse av friområder og etablering av gang/-sykkelforbindelse langs 
stranden vil være gunstig i å opprettholde/forsterke et positivt inntrykk av natur og fritids-
aktivitet i balanse. Tyngre bygningselementer bør unngås i strandsonen. Det kan vurderes en 
tett kjerneutbygging ved Storsand brygge og/eller i området ved grustaket.  
Det er to mindre vassdrag som renner fra vest mot øst, og ut i sjøen gjennom eksisterende 
bebyggelse i Storsand: 
 
- Bekken fra Myrvoll/Vollebråten som renner ut ved moloen i nord, og 
- Bekken gjennom Sundbydammene som renner ut ved Storsand brygge 
(Den lille bekken ved Sjølyst blir mindre betydningsfull i denne sammenheng) 
 
For begge disse bekkedragene er det viktig å ta vare på sidearealene. I tillegg til at dette er 
vesentlig for flora og fauna, gir det også viktige bidrag til å opprettholde landskapsestetiske 
kvaliteter. Der bekkene skjærer åskammen og faller bratt ned mot sjøen, er det dannet 
markante daldrag. Disse daldragene representerer også landskapsprofiler som helst bør unntas 
fra utbygging, eller i alle fall vurderes nøye i utbyggingssammenheng. Dragene kan avsettes 
til LNF-områder, noe som muliggjør hogst. Hogst bør skje forsiktig, og etter plan. 
 
Bekkene danner dammer oppe på de flatere partiene. Disse er særdeles viktige elementer i 
landskapsestetisk sammenheng, og må vurderes særskilt ved planlegging av utbyggingstiltak i 
tilstøtende områder. 
 
  
5 Bevaring av natur- og kulturlandskap 

5.1 Naturlandskapet 
 
Storsand og Storsandtoppen er en del av et typisk østnorsk skogbevokst kollelandskap. Mot 
vest går Storsandområdet over i de sentrale, ubebygde skogområdene i Hurum. Storsand blir 
dermed et randområde i et større, sammenhengende skoglandskap. I tillegg til å ta de 
nødvendige hensyn til området som viltbiotop og som rekreasjonsområde, setter dette også 
krav til å ta områdene i bruk til utbyggingsformål ut fra landskapsestetiske forhold. 
 
Det er særlig viktig å gi naturområdene en klar avgrensning mot annen arealbruk. Det er også 
vesentlig å bevare sammenhengende skogsvegetasjon langs åskammer, se ovenfor om 
silhuettvirkninger.  
 
Det er også vesentlig å ta vare på enkeltstående naturelementer i bebyggelsen, som små 
koller, særegen vegetasjon, bekker og lignende. 

5.2 Landbruksarealer 
 
Store deler av Storsandområdet er dyrket mark.  
Ut fra landskapsestetiske forhold synes det særlig viktig å ta vare på jordbruksarealene på 
”randen” ut mot eksisterende tettbebyggelse.  
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Større sammenhengende jordbruksarealer bør ikke fragmenteres. 

5.3 Geologiske forekomster 
 
Grustaket på Storsand har en antatt videre driftstid på ca 15 år. Det vil si at i 2015-20 vil 
driften bli avviklet. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til grustak. I forslag til 
kommunedelplan fremlagt 2001 er området avsatt til næringsformål. 
Grustaket ligger åpent mot fjorden, og særlig i de høyereliggende partier er det viktig at en 
etterbruk (til næringsformål) ikke gir åpning for bygningsmasser som bryter med terrengpro-
filene. 

5.4 Kulturminner 
 
Kulturminneloven gir klare regler for vern av fredete objekter som ut fra alder og egenart må 
sikres varig vern. 
 
Landskapsestetisk er det særlig viktig at slike objekter sees i sammenheng med det natur- eller 
kulturlandskap de er en del av. Det innebærer at tilstrekkelige arealer rundt objektene 
skjermes mot utbyggingstiltak som kunne gi uheldige visuelle virkninger sett i sammenheng 
med verneobjektet. Dette inkluderer også arealer med vegetasjon som naturlig hører til rundt 
fornminnet. Om nødvendig gis konkrete krav til avstand i plan. 
 
I forbindelse med oppstart av arbeidet med kommunedelplanen ble det iverksatt en 
kulturminneregistrering i Storsand-området i 1998. Denne ble gjennomført i regi av 
kulturvernavdelingen i Buskerud fylkeskommune, og rapportert i 2001. I sammendraget står 
bl.a.: 
 
Det er registrert 24 automatisk fredete kulturminner/ felt med kulturminner innenfor 
planområdet, det vil si 24 R-markeringer på kartvedlegget. Flere av disse R-markeringene er 
større felt med kulturminner, bl.a. gravfeltet på Vannsbrekka (R1), gravfeltet på Skogbryhn 
(R2) og felt med rydningsrøyser (R7 og R8). De resterende automatisk fredete kulturminnene 
er i hovedsak hulveger.  
 
De nyere tids kulturminnene er registrert innenfor planområdet er primært knyttet til 
jordbruk. I rapporten er det oppført 9 stk.  X-registreringer, i hovedsak rydningsrøyser, 
steingjerder og groper med ukjent funksjon.  
 
Alle bygninger innenfor planområdet som er eldre enn 1940 er registrert i Sefrak-registeret 
(Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge). Det er lagt vekt på å presentere 
disse bygningene og eventuelt tilhørende gårdsmiljø. Flere av gårdene innefor området har 
lang driftstid, noe gravfeltene fra jernalderen kan bevitne. Det er i tillegg gjort flere løsfunn 
fra steinalderen knyttet til enkelte av gårdene. På tross av iherdig prøvestikking etter 
steinalderlokaliteter kunne slike ikke påvises. Årsaken til dette kan være at gårdene i dag 
ligger på de samme stedene som ble benyttet i steinalderen, og at intensivt jordbruk og 
byggeaktivitet har ødelagt eller skjult eventuelle spor.   
 
Det er beskrevet verneverdi av diverse gårdsanlegg, der flere er registrert – helt eller delvis -
med høy verneverdi. I tilknytning til kulturlandskapet er det også registrert fornminner fra 
stein- og jernalderen. 
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Om bebyggelsen langs kysten er det skrevet: 
 
Følgende stilepoker er representert innenfor området: 1920-talls klassisisme;  små hytter fra 
1922,  Jugendstil og Sveitserstil (Birkelund m.fl., Bjørkely, Sjøstrand). Ellers ombygde hus.  
 
Bolighuset på Svenderoa gnr. 53/ 69 er et typisk eksempel på villa-bebyggelse fra 
mellomkrigstida. Bygningen er reist i 1925, er noe modernisert og har mansard-tak. På 
samme måte er boligene på Nordre Sjølyst gnr. 53/ 28, Søndre Sjølyst (Fagerlia) gnr. 53/ 
150,  Bjørkeli gnr. 53/ 130, og Birkelund gnr. 53/ 100,  typiske eksempler på hus i sveitserstil 
fra årene rundt århundreskiftet. Jugendstilen er representert ved Skovly gnr. 53/ 52. Boligen 
er reist i 1918 og er i original stand.  
 
Andre bygninger som særpreger bebyggelsen ved fjorden:  
• Helgaro 53/ 19. Hus ca. 1910. Original stand.  
• Nordre Sundbystøen 53/ 102.  Tidl. Husmannsplass/ strandsittersted. Panelt 1 etg. 

Tømmerbygging. Noe modernisert. Reist før 1900.  
• Solhøi 53/ 46. Feriested for slakter Jakobsen fra Oslo. Ca. 1900. Dragestil.  
 
For øvrig er beskrevet andre verneverdige anlegg, som Sandstien. Denne er en eldgammel 
ferdselsåre på tvers av Hurumhalvøya, som i dag stort sett finnes i form av tursti. 
 
 
6 Stedlig byggeskikk 

6.1 Regionale karakteristika 
 
Hele Oslofjordsregionen følger i hovedtrekkene utviklingen av østnorsk trehusarkitektur. 
Langs kysten finnes ulike varianter av 1-2 etasjers trehus, til dels påbygd, og eksteriørmessig 
endret i takt med utviklingen. Denne delen av fjorden har også randbebyggelse som i stor grad 
representerer utviklingen av fritidsboliger gjennom hele 19-hundretallet.  

6.2 Stedlige bebyggelsesformer, bruk og utforming 
 
Gårdsbebyggelsen i Storsand er stort sett typisk østnorsk med store, rødmalte driftsbygninger 
og to-etasjers våningshus med eksteriør i sveitserstil. Mange av disse er hvitmalt. 
 
I tettbebyggelsen finnes enkelte eldre bolighus i sveitserstil, noen påbygd og endret i 
eksteriøret. Senere, enkeltvise fortetting har gitt stedet et lite enhetlig preg. Fritidsbebyggelsen 
er preget av mindre enetasjers hytter, av ulik alder og utforming, jfr avsnitt 5.4. 
 
 
7 Utvikling av tettstedet Storsand 

7.1 Bygningsutforming 
 
I videre fortetting i Storsand tettsted er det vesentlig å beholde målestokken i den eksisterende  
bebyggelsen ved utbygging av nye hus. Da eksisterende hus er så vidt ulike i byggestil og 
karakter, kan det ikke være riktig å reise spesielle krav til eksteriør. Det bør kunne stilles krav 
til at bebyggelsen ikke skal overstige to etasjer, og at den skal ha saltak. 
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Det bør vurderes å stimulere til at ombygd eksteriør tilbakeføres til det opprinnelige. 
 
Bånd av vinduer og/eller verandagelender i hele fasadelengden mot sjøen bør unngås.  
 
Tilbygg må ta utgangspunkt i husets opprinnelige form, og ikke bryte mot denne. Vanlige 
prinsipper for tilbygg er illustrert i Frogn kommunes byggeskikkveileder, jfr vedlegg. 

7.2 Fortetting. 
 
Videre fortetting av Storsand tettsted bør ta utgangspunkt i den allerede relativt tette 
boligbebyggelsen rett nord for Freyborg. Fortettingen bør skje slik at målestokken i 
bebyggelsen virker estetisk homogen og slik at bebyggelsens avgrensning mot naboområder 
med annen arealbruk er klar. 

7.3 Farge- og materialbruk 
 
Det bør benyttes lyse farger, gjerne hvitt eller jordfarger på ytterkledning. Skarpe farger bør 
unngås. 
 
Det bør fortrinnsvis benyttes treverk som ytterkledning, og taktekking med rød eller svart 
teglstein, alternativt papp/shingel.  

7.4 Utomhusarealer 
 
Ved etablering av senterfunksjoner, utbedring av bussholdeplass el.l. bør det legges vekt på 
utforming av plassdannelse i ”sentrum”. 
 
Friområdene må utvikles og vedlikeholdes slik at de fremstår attraktive; med klar avgrens-
ning, god bruk av naturmaterialer og vegetasjon, og med gangforbindelser lagt opp der det er 
naturlig å gå.  
 
Båthavner bør utformes ryddig, og med størst mulig bruk av naturlige materialer som stein og 
tre. Det er viktig at båthavner avgrenses klart mot tilstøtende arealer, og at områder for 
båtopplag arronderes i klare mønstre, og med krav til vedlikehold/rydding, jfr pkt 9.2. 
 
Gang-sykkelforbindelse langs kysten bør gis et brukervennlig forløp, og selv om traseen ikke 
følger stranden hele veien, må det tilstrebes maksimal adgang til strand, samtidig som verti-
kalkurvaturen gjøres mykest mulig.   
 
 
8 Utforming av bebyggelse i nye utbyggingsområder 

8.1 Bygningstyper 
 
I nye utbygningsområder vil det bli lagt til rette for varierende utnyttingsgrad. Dette medfører 
utbygging av ulike bebyggelsestyper varierende fra eneboliger til blokker. Det er ikke riktig  å 
gi retningslinjer til estetisk utforming av denne bebyggelsen ut over det som følger av andre 
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avsnitt mht landskapstilpasning etc., og plan- og bygningslovens generelle bestemmelser om 
overholdelse av god byggeskikk.  

8.2 Fargevalg og materialbruk 
 
Farge- og materialbruk på ny bebyggelse bør tilpasses landskap og natur, særlig der 
bebyggelsen er eksponert mot sjøen. 

8.3 Landskapstilpasning  
 
Nye utbyggingsområder må etterkomme ovenstående krav særlig med hensyn til 
landskapstilpasning og fjernvirkninger. Ny bebyggelse må ikke bryte åsprofiler og gi 
(utilsiktete) brudd i naturlige silhuetter, jfr kap. 4. 

8.4 Utomhusarealer, vegetasjon, gangforbindelser og oppholdsarealer. 
 
Også på overordnet plannivå må det tenkes på arealbruken utenom selve bebyggelsen. I 
kommunedelplanen må det tenkes særlig på sammenhengen i gang-sykkel- og turveinettet. 
Det må gis klare føringer for utforming av hensiktsmessige og estetisk vellykkede 
utomhusarealer på regulerings- og detaljplannivå. Mer detaljerte utomhusplaner bør vise: 

• Eksisterende og planlagt terreng 
• Eksisterende og planlagt vegetasjon 
• Ny bruk og skjerming 
• Avkjørsler 
• Oppstillingsplasser for bil og sykler 
• Interne veier med stigningsforhold 
• Opparbeiding av utearealer 

 
 
9 Veier og andre samferdselstiltak 

9.1 Veier 
 
Rv281 er forutsatt også fremtidig å være hovedvei til og gjennom Storsand i eksisterende 
trase. Vesentlige utbedringer og endringer av denne må omfattes av krav til estetisk vurdering. 
 
Ved alle nyetableringer av vei må følgende forhold spesielt underkastes estetisk vurdering: 

• Linjeføring, herunder skjæringer og fyllinger 
• Fjernvirkning av broer, oppbygg m.m. 
• Anleggets materialbruk 

 
Dette gjelder både etablering av veier i nye utbyggingsområder og utbedring/nyetablering av 
veier i eksisterende tettsted. 

9.2 Båthavner 
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Ved utbygging av båthavner må det tas spesielt hensyn til fjernvirkning, tilpasning til 
friområder de inngår i eller støter opp mot, og til materialvalg i moloer, gang- og oppholds-
arealer. 
 
 
10 Lovverk 

10.1 Lovgrunnlag for vurdering av plan- og byggesaker 
 
Kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan skal legge 
rammer for det enkelte byggetiltaks plass i omgivelsene og dets utforming. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner bør det lages bestemmelser som 
stiller krav til byggetiltakenes arkitektoniske utforming.. 
 
1. Bakgrunn Enkelte bestemmelser i plan- og bygningsloven er direkte rettet mot å ivareta 

estetiske hensyn: 
 

• § 2: formålsparagrafen:. ..”samt å sikre estetiske hensyn”. 
 

• § 74: skjønnhetsparagrafen 
 

• § 79: ”Kommunen kan forby bebyggelse som etter sin art eller størrelse avviker 
vesentlig fra det som er vanlig i strøket, når det etter kommunens skjønn vil hindre 
eller i særlig grad vanskeliggjøre en forsvarlig utvikling av strøket i fremtiden”. 

 
Det er ikke gitt bestemmelser eller andre retningslinjer for estetikk i gjeldende kommuneplan. 
 
Kommunen har ikke vedtekter til bestemmelser i plan- og bygningsloven som angår estetiske 
forhold. 
 

10.2 Lovgrunnlag ved vurdering av byggetiltak nær verneverdige kulturminner 
 
Kulturminner er definert i kulturminnelovens § 2. Det kan dekke både enkeltobjekter, samling 
av objekter og områder. Kulturminneloven står sentralt ved siden av plan- og bygningsloven. 
 
Kulturminner fra før reformasjonen (1537) er automatisk fredet i henhold til 
kulturminneloven. 
 
I plan- og bygningsloven er følgende paragrafer spesielt aktuelle i forbindelse med kulturvern: 
 

• § 10-1 Generell samarbeidsplikt innen fagområdet. 
 

• § 25.6. Regulering til ”spesialområde bevaring”. 
 

• § 92: ”Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som 
knytter seg til en bygningsytre så vidt mulig blir bevart”. 
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• §§ 74 og 79 (se ovenfor) er relevante også for estetiske forhold knyttet til 
kulturminner. 

10.3 Lovgrunnlag ved vurdering av skilt og reklame 
 
Skilt og reklame skal vurderes etter plan- og bygningslovens § 107, eventuelt med vedtekt, 
veglovens § 33 og naturvernlovens § 15. Innen planområdet skal skilt, reklameinnretninger og 
lignende ikke settes opp uten etter godkjennelse, jfr retningslinjenes pkt 5. 

10.4 Lovgrunnlag ved vurdering av vei og andre samferdselstiltak 
 
§ 84 ” For varige konstruksjoner eller anlegg, vesentlig terrenginngrep, anlegg av veg eller 
parkeringsplass, gjelder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven så langt de 
passer”. 
 
Selve veikroppen er ikke byggemeldingspliktig, men skjæringer, stål- og betongkonstruk-
sjoner, broer, støyskjermer og arronderinger av terreng på over 0.5 meter praktiseres som 
byggemeldingspliktige. 

10.5 Unntak fra saksbehandling, ansvar og kontroll 
 
De tiltak som unntas fra kommunal saksbehandling er tiltak som behandles av andre 
myndigheter etter annet lovverk og er gjenstand for konsesjon.. Dette gjelder offentlige 
veianlegg (veikroppen, bro, tunnel og forstøtningsmur), vannkraftanlegg, kraftledninger, 
landbruksveier, jernbanetekniske anlegg m.v.. for enkelte av disse anleggene er det også 
unntak fra de fleste av byggesaksbestemmelsene i PBL. For øvrig må tiltakshaver ivareta 
kravene i PBL blant annet om estetikk. Dette vil gjelde for offentlige veianlegg etter veiloven, 
for jernbanetekniske anlegg, for hemmelige militære anlegg og gjenoppføring eller reparasjon 
av fyrlykter m.v.. 
 
Vannkraftanlegg, kraftledninger, fjernvarmeanlegg, landbruksveier og oppdrettsanlegg er 
unntatt også fra skjønnhetsparagrafen §74 nr 2. Her er andre regler etter respektive regelverk 
som ivaretas ved tildeling av konsesjon og følges opp av tiltakshaver. 
 
Det gjelder ikke noe unntak fra planbestemmelsene i PBL. Dette innebærer at kommunen kan 
styre utformingen av tiltakene, herunder estetikk, gjennom planutforming så langt det lar seg 
gjøre. Dette må gjøres ved å kreve illustrasjonsplaner i forbindelse med regulerings- og 
bebyggelsesplaner av samferdselstiltak.  
 
Disse retningslinjene skal ivareta kommunenes historiske, kulturelle og geografiske egenart. 
Hjemmelen omfatter bare ”estetisk utforming”. Retningslinjer om bygningens plassering kan 
omhandle det estetiske, dvs. det romlige og utformingsmessige samspillet mellom bygninger 
(for eksempel fasader i flukt, grupperinger av bebyggelse,). Likeledes gjelder det bare tiltaket 
i seg selv, det gir ikke adgang til retningslinjer om beplantning, tomtearrondering m.v.. 
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11 Praktisering 

11.1 Generelt 
 
I innstillingen til alle reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesaker må det redegjøres 
for tiltakets estetiske sider. Saksbehandler er ansvarlig for at retningslinjene følges opp, og 
saksbehandler må sørge for knytte til seg kompetanse innen estetikk. 
 
I store eller komplekse saker bør redegjørelse/analyse og vurdering foretas av fagkyndig 
person dvs. arkitekt/landskapsarkitekt. Det er opp til saksbehandler å vurdere hvor enkel eller 
omfattende en analyse eller vurdering skal være i hvert enkelt tilfelle. Generelt bør en vokte 
seg for å gjøre den for omfattende. En må være nøye med at det de relevante problem-
stillingene som belyses. I plansaker bør det være minstekrav til dokumentasjon. 
 
I bestemmelsene til reguleringsplaner/bebyggelsesplaner bør det stilles krav til tiltakets 
estetiske kvaliteter. I tillegg bør det i planen gjøres klart hva som kan kreves av 
dokumentasjon i byggesaken for å sikre disse kvalitetene. Reguleringsbestemmelsene og krav 
i reguleringsplan er særlig viktig i samferdselssaker der det ikke kan kreves byggemelding. 

11.2 Vurdering av landskapsvirkning 
 
Ansvaret for å foreta den estetiske vurderingen med hensyn til landskapsvirkning ligger hos 
den enkelte saksbehandler. I utgangspunktet krever vurdering av landskapsvirkninger 
fagkunnskap (landskapsarkitekt). Saksbehandler må selv avveie i hvilke saker egen 
kompetanse er tilstrekkelig og i hvilke saker kvalifisert hjelp av landskapsarkitekt synes 
påkrevet. 
 
De viktigste og mest markante åsprofilene og landskapssilhuettene må avmerkes på særskilt 
kart. Dersom saksbehandler ved hjelp av dette kartet kommer til at det er stor sannsynlighet 
for at et tiltak får silhuettvirkning bør dokumentasjon kreves og fagkyndig vurdering (av 
landskapsarkitekt) gjøres. Den fagkyndige vurderingen vil avgjøre om ytterligere materiale, 
for eksempel perspektivillustrasjoner eller utomhusplan bør utarbeides. 
 
Det synes særlig påkrevet å innhente fagkyndig bistand når tiltaket: 

• Berører åsprofiler eller landskapssilhuetter 
• Ligger i strandsonen 
• Er spesielt store bygg 

 
I alle reguleringsplaner bør det gjennomføres en rask vurdering av om området ligger slik at 
det bør utføres en landskapsanalyse. 
 
Med vedtekt til retningslinjene vil en stå sterkere ved behandling av enkeltsaker. Dersom det 
for øvrig ikke er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, må en benytte PBL § 74.2. 
 
Retningslinjene må ikke praktiseres slavisk. Dersom det er svært små tiltak eller det er 
opplagt for saksbehandler at landskapsvirkningen ikke vil påvirkes, bør dette konstateres uten 
videre. 
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Tilsvarende kan det tenkes saker med landskapskonsekvenser som ikke fanges opp av 
kriteriene for hvor særskilte landskapsvurderinger skal gjennomføres. 
 
Viktige poenger ved landskapsvurderinger: 
 

• Befaring er helt nødvendig 
• Innføring av en helt ny bygning hvor det nå står trær gir en vesentlig landskap-

sendring. 
• Utstikking i terrenget av et utbyggingsforslag er meget illustrerende. 
• Utsikt er lik innsikt. 
• Hus blir ofte høyere enn hva man tror. 
• Inngrepet går ofte lengre ut fra grunnflaten enn man tenker seg på forhånd, tilsvarende 

gjelder bredden på ledningsgrøfter og anleggsveier. 
• Etter boligutbygging felles det ofte trær for å skaffe sol og utsikt. 
• Takflatene kan være de viktigste fasadene. 
• Ved tilbygg bør det undersøkes om byggets virkning i landskapet blir vesentlig endret. 
• Utvidelser på noen få meter får sjelden landskapsmessige konsekvenser. 
• Tilbygg, garasjer og uthus på baksiden av hus er mindre viktige enn tilsvarende der de 

er eksponert for innsyn. 
• Tilbygg som øker husets høyde eller fasadelengden mot utsikten, eller endringer i 

takflaten eller vesentlig endring av fasademateriale. Eller tilbygg som bryter mot 
husets karakter er de typer av tilbygg en normalt bør være mest på vakt mot.  

11.3 Vegetasjon 
 
En vurdering av hvordan vegetasjonen påvirkes av foreslåtte tiltak vil derfor ofte være like 
viktig som en vurdering av tiltakets virkning i seg selv. Det vil også gjelde tiltak som 
skjermer, støttemurer, veier og ledningsanlegg. 

11.4 Krav til utomhusplan 
 
Gjennom en fagmessig utført utomhusplan kan et byggetiltak ta hensyn til terrengbehandling 
og vegetasjon slik at tiltaket tar hensyn til landskapsvirkningen. Utomhusplanen gir også 
anledning til å knytte betingelser angående terreng- og vegetasjonsbehandling til 
godkjenningen. 
 
Utarbeidelsen av en fagmessig utført utomhusplan har som regel også en bevisstgjørende og 
motiverende effekt overfor byggherren i tillegg til at den sikrer ham en best mulig forvaltning 
av tomten og utearealene. 
 
Før utomhusplan kreves bør en være sikker på at tiltaket i en eller annen form kan 
godkjennes, men at det er nødvendig for godkjennelsen å sikre at det gjøres så godt som 
mulig. 

11.5 Kulturminner 
 
Kulturplan for Hurum er vedtatt av kommunestyret 18.02.2003. Kulturplanen har følgende 
vedlegg: 

• Barn og ungdom og kultur i Hurum 
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• Kulturminnevern i Hurum 
• Kulturbygg i Hurum 

 
For vurdering av verneverdi på et antatt eller påvist kulturminne kontaktes som regel 
kommunens seksjonsleder for kultur, som kan bidra med vurderinger av: 

• Om objektet skal regnes som et verneverdig kulturminne 
• Behovet for ytterligere registreringer 
• Selve byggetiltaket i forhold til vern og estetikk 
• Om det bør innhentes uttalelse fra fylkeskonservator, evt. Riksantikvar. 

 
Rivesaker som berører mulige verneverdige kulturminner forelegges på samme måte 
seksjonsleder for kultur. 

11.6 Reklame 
 
Ansvaret for å foreta en estetiske vurderingen ligger hos saksbehandler. Det henvises til 
Miljøverndepartementets retningslinjer for utendørs skilting og reklame og rundskriv fra 
Kommunal- og Arbeidsdepartementet H-50/93 til plan- og bygningslovens §107. for 
vurdering av skiltplaner bør arkitekt delta. For vurdering av skilt/reklame som henvender seg 
mot offentlig vei skal det innhentes samtykke fra veimyndighet. 

11.7 Veianlegg 
 
Reguleringsplaner for veianlegg bør inneholde bestemmelser og tilleggsmateriale hvor det 
stilles krav til anleggets estetiske kvaliteter og redegjøres for de intensjoner for estetikk og 
utforming som legges til grunn. 
 
Det må være beskrevet hvilket materiale som skal utarbeides for å sikre disse kvalietetene. 

11.8 Støyskjermer 
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan må saksbehandler sørge for at de estetiske sidene 
omtales. Utformingen av skjermer må forholde seg til tilgrensende bygningsmiljø eller 
landskap, eller være et bevisst formelement i veianlegget. 
 
Det bør vurderes om det skal utarbeides veiledningsmateriell med eksempler på ”riktig” 
utforming av støyskjermer i ulike omgivelser. 
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12 Estetiske retningslinjer for kommunedelplan for Storsand 
Bygget på retningslinjene i estetisk veileder for Bærum kommune. 

 
Pkt 1: I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og en vurdering av 
tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og til fjernvirkning. 
 
Pkt 2: Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter. 
 
Pkt 3: Det skal utarbeides særskilt estetisk analyse der byggverk vil få en fjernvirkning, 
eller lokaliseres som landmerke. 
 
Pkt 4: Ved byggetiltak nær kulturminne skal det legges særlig vekt på helhetsvurdering. 
 
Pkt 5: All skilting og reklame skal vurderes. Ved større byggetiltak og langs hovedveier, 
skal det redegjøres særskilt for skilt og reklame.  
 
Pkt 6: Ved planlegging og bygging av veier, båthavner og andre samferdselstiltak skal 
det stilles krav til, og redegjøres for estetiske tiltak. Dette omfatter også eventuelle 
støyskjermingstiltak. 
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13 Vedlegg 
 

13.1 Litteraturliste 
 
I tillegg til Miljøverndepartementets veileder ”Estetikk i plan- og byggesaker” er følgende 
materiale gjennomgått (de fleste utlånt fra biblioteket i Norske Arkitekters Landsforbund): 

1. Forsvarets bygningstjeneste, 1994: Visuelt miljø, formingsrettleder, Rena leir 
2.         ”                   ”              , 1994:           ”                          ”           , G.moen flystasjon 
3. Gudmundur Jonsson Arkitektkontor, 1998: Estetisk veileder for Rørvik 
4. Bykle kommune/Norsk Form, : Byggeskikk, rettleiar for Bykle kommune…. 
5. Vang kommune 1997: Rettleiar i byggjeskikk og landskapstilpassing 
6. Bærum kommune, 1997: Estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling 
7. Kulturdepartementet, 2001: Idrettsanlegg og estetikk 
8. Statens byggeskikksutvalg, 1998: Mitt hus er din utsikt 
9. Statens vegvesen 1997: Veileder for estetisk utforming, Oslofjordforbindelsen 
10. Vegdirektoratet 1990: Estetisk utforming av bruer 
11. Frogn kommune, 2001: Byggeskikksveileder 

 
 
 

13.2 Prinsipper for tilbygg 
 
På de to følgende sider er vist gode og mindre heldige eksempler på tilbygg. Eksemplene er 
hentet fra Frogn kommunes byggeskikksveileder.  
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