
ARKITEKTURVURDERING
I BYGGESAKSBEHANDLING

ERFARINGER FRA BÆRUM   KOMMUNE

SYSTEMATISK



• Hvordan sikre at arkitektur blir vurdert i ALLE 
BYGGESAKER

• Hvordan sikre en mest mulig LIK BEHANDLING 
i forhold til kommuneplanens § 7 og pbl 
§29.2?

• Hvordan skape DIALOG og påvirke prosjekter 
tidligst mulig i byggeprosessen?



• Søknader

• Forhåndskonferanser

• Vurderer om reguleringsplaner er detaljerte

• Enhetlige områder (lager retningslinjer) 

• Vurdering av reguleringsforslag

• Større prosjekter med PU (Bekkestua, 
Sandvika etc. vurderes før rammesøknad)

• Arkitekturpris



SILING AV BYGGESØKNADER



OVER  1500 
SØKNADER

I ÅRET



30 - 40
SAKER

HVER UKE







Kriterier



Størrelse, eksponering





Kvalitet bør vurderes





Vernehensyn



Kriterier



Del av en helhet







• § 7.1 Reguleringsplanlegging og byggetiltak skal tilføre nye 
kvaliteter og/ eller opprettholde eksisterende særpreg og 
visuelle kvaliteter i området. 







• § 7.2 Innenfor småhusområdene skal ny bebyggelse og nye 
tomter følge områdenes bebyggelses- og tomtestruktur for å 
opprettholde stedskarakteren. Der det ikke er klare strukturer 
skal nye tomter og bygninger forbedre strukturen. 









• § 7.3 Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og 
anleggstiltak bidra til å opprettholde områdets enhetlige 
karakter, ivareta stedegen vegetasjon og tilpasses strøkets 
byggelinjer og øvrig bebyggelse i størrelse, retning, 
materialvalg, form og format. 











PANELMØTE

• Presentasjon

• Spørsmål

• Diskusjon

• Mening etter tur

• Konklusjon

• Referat



VURDERING I PANEL

• Krever organisering

• Flere aspekter kommer 
frem

• Finner frem til generelle 
vurderinger

• Får frem de objektive 
verdiene

• Fremmer faglig diskusjon 
mellom arkitekter

• Skaper lik praksis



Referat

Kan brukes av saksbehandler til:

• Vedtak

• Forhåndskonferansereferat

• Kontakt med søkeren og tiltakshaveren





• Utbyggere og tiltakshavere får en klar og rask 
tilbakemelding

• Prosjekterende arkitekter blir møtt med 
arkitektfaglige argumenter

• Saksbehandlere med annen fagbakgrunn føler 
seg trygg ved å overlate arkitektvurdering til a-
panelet

• Lik praksis

• Alle byggesøknader blir vurdert



OPPSUMMERING

• A-PANEL

• SILING

• PANELMØTE

• POLITIKK

• OPPNÅR VI NOE?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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