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I de nye endringene i Plan- og bygningsloven, legges
det opp til at den regionale planleggingen i sterkere
grad skal legge strategier for arealbruken i fylkene.
Dette innebærer at fylkesplaner i tillegg til en strate-
gisk del skal inneholde en regional arealstrategi som
skal gi føringer for den overordnede arealbruken i fyl-
ket.

I 2006 vedtok Fylkestinget oppstart av arbeidet med
en fylkesdelplan på kulturlandskap, by- og tettsteds-
utvikling, jordvern og tiltak mot gjengroing. I den for-
bindelse ble det belyst at det er store utfordringer
knyttet til byggeskikk og estetikk, både i det åpne kul-
turlandskapet og i byggeområdene, og at føringer
skulle lages for disse for Østfold. Fylkesdelplanen er
siden omdefinert til fylkesplanens arealstrategi og
inngår dermed i ny fylkesplan «Østfold mot 2050».
Arealstrategien trekker langsiktige grenser mellom
utbygging og vern, og legger rammer for arealbruk i

form av retningslinjer. Etter vedtak om Regional plan-
strategi i Fylkestinget 20.9.2007, er denne estetikk-
veilederen og en handlingsplan for Østfolds kultur-
landskap laget for å følge opp arealstrategien med
hensyn til utfordringene i Østfold knyttet til gjen-
groing og estetikk i landskapet.

Organisering
Estetikkveilederen har blitt utarbeidet av en adminis-
trativ prosjektgruppe bestående av representanter
fra fylkeskommunens planseksjon og kulturminne-
seksjon, Fylkesmannen ved områdene miljø og land-
bruk og Statens vegvesen. Fylkeskommunen har hatt
prosjektledelsen, mens en politisk styringsgruppe
oppnevnt av fylkestinget har ledet arbeidet. Styrings-
gruppen har vært den samme som for fylkesplanens
arealstrategi, og har bestått av representanter fra Fyl-
kesmannen, Fylkeslandbruksstyret, regionrådene og
Fylkestinget.

Innledning

xxxxx Ostf.fylke estetikkveil:Layout 1 08-06-09 14:14 Side 1



3

Innhold
Innledning ............................................................................................................................................................................................................................................ 1
Organisering .................................................................................................................................................................................................................................... 1
Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................................................................................................. 3

1 Bakgrunn og begrepsavklaring
1.1 Formål .................................................................................................................................................................................................................................. 5
1.2 Planavgrensing ........................................................................................................................................................................................................ 5
1.3 Sentrale føringer .................................................................................................................................................................................................... 5
1.4 Begrepsavklaring .................................................................................................................................................................................................. 8
1.5 Utfordringer i Østfold ...................................................................................................................................................................................... 9

2 Innsatsområder – utfordringer og virkemiddelbruk
2.1 Randsonene rundt byer og tettsteder ...................................................................................................................................... 11
Helhetlig planlegging .............................................................................................................................................................................................. 11
Tettstedsgrense ............................................................................................................................................................................................................. 11
Stedsidentitet og stedskarakter ................................................................................................................................................................. 13
Grønnstruktur, parker og møteplasser ................................................................................................................................................ 15
Grå arealer ........................................................................................................................................................................................................................... 16
Reklame/Lys ....................................................................................................................................................................................................................... 18

2.2 Landskapet langs hovedvegnettet og jernbane ......................................................................................................... 19
Opplevelse av Østfoldlandskapet ........................................................................................................................................................... 19
Stedsidentitet/orientering i landskapet ............................................................................................................................................. 21

2.3 Næringsbygg og næringsarealer .................................................................................................................................................... 22
2.4 Landbruksområder ............................................................................................................................................................................................. 24
Landbrukets bygninger med utearealer ............................................................................................................................................ 24
Tilleggsnæringer ........................................................................................................................................................................................................... 29

2.5 Spredt utbygging .................................................................................................................................................................................................. 30
Landskapsbildet og landskapstilpasning ........................................................................................................................................ 30
Sårbare områder ........................................................................................................................................................................................................... 32

2.6 Kystsone og vassdragsnære områder .................................................................................................................................... 33
2.7 Vegetasjon i landskapet .............................................................................................................................................................................. 35
2.8 Historiske objekter og anlegg ............................................................................................................................................................ 37
Stedsidentitet knyttet til kulturminneverdiene ............................................................................................................................ 38
Kartlegging og informasjon .............................................................................................................................................................................. 38

3 Retningslinjer – en samlet oversikt
3.1 Randsonene rundt byer og tettsteder ...................................................................................................................................... 41
3.2 Landskapet langs hovedvegnettet og jernbane ......................................................................................................... 43
3.3 Næringsbygg og næringsarealer .................................................................................................................................................... 43
3.4 Landbruksområder ............................................................................................................................................................................................. 44
3.5 Spredt utbygging .................................................................................................................................................................................................. 45
3.6 Kystsone og vassdragsnære områder .................................................................................................................................... 45
3.7 Vegetasjon i landskapet .............................................................................................................................................................................. 46
3.8 Historiske objekter og anlegg ............................................................................................................................................................ 47

xxxxx Ostf.fylke estetikkveil:Layout 1 08-06-09 14:14 Side 3



Del 1 • Bakgrunn og
begrepsavklaring

xxxxx Ostf.fylke estetikkveil:Layout 1 08-06-09 14:14 Side 4



5

D
el
1
•B

ak
gr
un
n

1.1 Formål

Det er et mål å oppnå en balansegang mellom vern
og utvikling der en tar vare på kvaliteten og egenar-
ten på stedet, samtidig som det blir gitt rom for gode
samtidsuttrykk. I denne estetikkveilederen ønsker fyl-
keskommunen å gi retningslinjer for god estetisk ut-
forming som kan innarbeides i kommuneplaner og
reguleringsplaner, og som kommunene kan bruke i
behandling av kommunale planer, og i sin veiledning
overfor utbyggere. Målet er å få til en mer enhetlig og
forutsigbar praksis i regionen i spørsmål rundt est-
etikk i behandling av kommunale planer og i enkelt-
saker. Retningslinjene gis som en sterk anbefaling
på hvordan estetiske utfordringer kan møtes.

Utforming av retningslinjer for god estetikk, er en sta-
dig pågående prosess. Ikke alle utfordringer er løst
og nye vil komme. Gjennom å fokusere på god est-
etikk med denne veilederen, vil vi jobbe i retning av
fylkesplanens målsetning om å oppnå god livskvalitet
for alle som bor i Østfold, om å være et fylke som er
attraktivt for mennesker og kapital og om å være et
fylke der klima, natur og kulturlandskap blir ivaretatt.
Fortetting og transformasjon er hovedutfordringer i
oppfølgingen av fylkesplanen og i den oppfølgingen
må estetikk vektlegges. Gode estetikkløsninger må
finnes og disse vil gi grunnlag for en videre utvikling
av retningslinjene.

Veilederen legger vekt på å illustrere gode eksem-
pler. Eksemplene knyttes til retningslinjer for bl. a.
estetisk tilpasning i landskapet, byggeskikk og vege-
tasjonsbehandling. Disse retningslinjene er utarbei-
det på bakgrunn av overordnede føringer, gode ek-
sempler og utfordringene i Østfold, og er utformet
slik at de kan tas inn i kommuneplanenes bestem-
melser. Retningslinjene vil samtidig legges til grunn
for fylkesnivåets behandling av planer og enkelt-
saker.

Konkret gis det retningslinjer for plassering av byg-
ninger, formspråk, størrelser og høyder på bygninger,
bruk av lokal byggeskikk, takvinkler, materialbruk, far-
gebruk, lysbruk, skilting, bruk av reklameeffekter, eta-
blering av vegetasjonsbelter og skjermvegetasjon,
byggegrense mot vei, og hensyn til kulturminnever-
dier i forbindelse med utbygging.

Skjøtsel av kulturlandskapet og viktige vegetasjons-
elementer som gamle trær, alléer og lignende, er
også avgjørende for formingen av landskapet og

hvordan landskapsuttrykket endres over tid. Estetikk-
veilederen må således sees i sammenheng med
handlingsplanen for Østfolds kulturlandskap som er
utarbeidet parallelt. Handlingsplanen tar for seg
skjøtseltiltak i kulturlandskapet, spesielt med hensyn
til gjengroing.

1.2 Planavgrensing
Geografisk omhandler estetikkveilederen det åpne
kulturlandskapet mellom byene og tettstedene og
randsonene rundt byene og tettstedene. Videre vil
veilederen ta for seg kystsonen og de vassdrags-
nære områdene, landskapet i tilknytning til hoved-
vegnettet og jernbane i fylket.

Tematisk tar veilederen for seg estetikk i byenes
randsoner, i tilknytning til hovedveinettet og i forbin-
delse med næringsbygg med tilhørende arealer. Ut-
viklingen i landbruket med bl.a. endring i driftsformer
resulterer i store nye landbruksbygg og satsing på til-
leggsnæringer. Denne utviklingen påvirker land-
skapsuttrykket og er et viktig tema for veilederen, li-
keledes som spredt boligbygging og ivaretakelse av
lokal byggeskikk. Veilederen omhandler landskapet
langs hovedvegnett, jernbane, kystsone og vass-
dragsnære områder med henblikk på å styrke Øst-
folds attraktivitet for bosetting og næringsutvikling,
og for turistnæringen som har et stort potensial. Vei-
lederen omhandler også kulturminneverdiene i Øst-
foldlandskapet, vegetasjonsbehandling med hensyn
til viktige landskapselementer som gamle enkelttrær,
alléer og vegetasjonsbelter, og vegetasjonsskjøtsel
langs kraftledningstraséer.

I denne veilederen følger det først en oversikt over
sentrale føringer før det gjøres en begrepsavklaring.
Deretter følger det en kort oversikt over utfordring-
ene i Østfold. I del 2 blir det gjort det en nærmere
vurdering av hvilke utfordringer som oppstår innenfor
de ulike innsatsområdene og med hvilke virkemidler
som disse kan møtes. Dette vises med eksempler og
illustrasjoner. Retningslinjene følger under hvert inn-
satsområde i del 2, mens i del 3 blir det gitt en sam-
let oversikt over retningslinjene.

1.3 Sentrale føringer
Det ligger nasjonale og regionale føringer til grunn
for veilederen som kort oppsummeres:

Plan- og bygningsloven
• § 2. Planlegging etter loven skal legge til rette for

samordning av statlig, fylkeskommunal og kom-
munal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om
bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre
estetiske hensyn.

Hensikten med estetikkveilederen er å gi regio-
nal rettledning om estetikk i forbindelse med
utbygging og utvikling i landskapet mellom og
rundt byene og tettstedene i Østfold.
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• «Skjønnhetsparagrafen»: § 74, nr. 2: Kommunen
skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven,
blir planlagt og utført slik at det etter kommunens
skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn
både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak
etter denne lov skal ha en god estetisk utforming
i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt
for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende
farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Kom-
munen kan utarbeide retningslinjer for estetisk
utforming av tiltak etter loven.

Følgende utdyping av begrepene i «skjønnhetspara-
grafen» er gitt fra Miljøverndepartementet, og gir en
god beskrivelse av grunnleggende føringer for
denne estetikkveilederen:

Loven gir flere typer virkemidler for sikring av este-
tiske hensyn i plan- og byggesaksbehandlingen.
Kommunene må ta stilling til hvilke av disse virkemid-
lene som egner seg. Gjennom planprosessen, orga-
niseringen i og mellom offentlige organer og med-
virkningsprosesser etter loven, kan det settes krav til
og kan den estetiske kvaliteten i tiltak påvirkes. Kom-
munen kan sikre estetiske hensyn i planleggingen
f.eks. gjennom oversiktsplanleggingen, fastsette
egne vedtekter for å styre formgivning, og ved dis-
pensasjon kan det stilles vilkår som kan sikre økt vi-
suell kvalitet på konkrete prosjekter.

Den europeiske landskapskonvensjonen
Målene med konvensjonen er å fremme vern, forvalt-
ning og planlegging av landskap og organisere euro-
peisk samarbeid på disse områdene. Konvensjonen
understreker at landskap omfatter både kultur og
natur og gjelder alle typer landskap. Det er et mål at
det utvikles en landskapspolitikk med tydelige poli-
tiske prioriteringer, mål og virkemidler for en langsik-
tig og verdibevisst landskapsforvaltning.

St. meld. nr. 23 2001-2002: Bedre miljø
i byer og tettsteder
Meldingen inneholder forslag til strategier, virkemid-
ler og tiltak innen planlegging og miljøpolitikk i for-
bindelse med byutvikling, som kan bidra til å skape
trygge, vakre og opplevelsesrike byer og tettsteder
med høy miljø- og bokvalitet for befolkningen, som
samtidig er funksjonelle og attraktive for næringsli-
vet. Viktige stikkord er fortetting, areal- og transport-
effektiv planlegging for å fremme miljøvennlig trans-
port og helsefremmende aktiviteter, trivsel og god
tilgjengelighet bl.a. til grøntområder, møteplasser og
daglige gjøremål. Meldingen peker på at attraktive
byer og tettsteder med et godt fysisk miljø, trans-
portsystem og kulturtilbud står sterkere med hensyn
til å tiltrekke seg ny næringsaktivitet og skape økono-
misk vekst. Samtidig er det et stort behov for en be-
visst satsning på pleie av omgivelsene, offentlige
uterom, grøntarealer og kulturmiljøer for å motvirke
forsøpling, bygningsmessig forfall, dårlig vedlikehold
av byrom og knapphet på gode utearealer.

I utviklingen av mer konsentrerte byer og tettsteder
må det legges vekt på å sikre kvalitet i uteområder og
bebyggelse, både i nye byutviklingsområder og ved
omforming og fortetting av eksisterende områder.
Stedenes egenart og identitet, kulturmiljøer, grønn-
strukturer og naturområder må tas vare på og videre-
utvikles. Spesielt fremholdes å øke satsingen på kul-
turminnevernet ved blant annet å legge til rette for
rehabilitering som alternativ til nybygging. Meldingen
drøfter hvordan målene kan gjennomføres både ved
langsiktig, forebyggende planlegging og mer kortsik-
tige tiltak.

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i
kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPR-O)
Retningslinjene presiserer politiske mål for avvei-
ningen mellom utbygging og verne- og rekreasjons-
verdier. Kommuner og fylkeskommuner skal legge
retningslinjene til grunn for planlegging og behand-
ling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Det
er bl.a. en målsetting med retningslinjene at natur-
grunnlaget langs kysten skal forvaltes på lang sikt,
og at karakteristiske hovedtrekk i naturtype og land-
skap skal søkes opprettholdt. Videre vektlegges det
å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturminner,
kulturmiljøer og eksempler på kystkultur i området.
Den rikspolitiske retningslinjen legger vekt på at ut-
bygging bør konsentreres til eksisterende tettsteder,
slik at kystsonen forøvrig skjermes.

Miljøverndepartementets veileder T-1179
Estetikk i plan- og byggesaker
Veilederen er ment å brukes som oppslagsbok, og å
gi saksbehandlere i kommuner, fylkeskommuner og
statlige sektormyndigheter en oversikt over verktøy
for å ivareta estetiske hensyn i plan- og byggesaks-
behandling. Veilederen gir definisjoner av sentrale

«god estetisk utforming» innebærer at tiltak
skal ha en viss grad av estetisk kvalitet for å
kunne godkjennes.
«samsvar med tiltakets funksjon» betyr at bygg-
verket formmessig skal gjenspeile eller uttrykke
hvilket formål bygget skal oppfylle, f.eks. ved at
monumentalbygg som rådhus, idrettshaller o.l.
får en mer framtredende plassering og storslått
utforming enn mer ordinære byggverk.
«respekt for naturgitte og bygde omgivelser»
innebærer at det ved utformingen av nye tiltak
skal tas hensyn til både eksisterende vegeta-
sjon, topografi, bekker, kulturhistoriske spor og
eksisterende bygninger og tekniske anlegg,
som veger, bruer, forstøtningsmurer etc.
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begreper som byggeskikk, arkitektur, byggekunst og
estetikk, og en grundig oversikt over lovens virkemid-
ler. Videre viser den hvordan kommunen kan utvikle
egne plan- og byggesaksverktøy for sikring av este-
tisk kvalitet. Den drøfter vanlige formingsfaglige ut-
fordringer, løsninger og juridiske virkemidler, og
gjennomgår lovverkets innhold, virkeområde og virk-
ning for det estetiske resultat. Veilederen inneholder
sjekklister for sikring av estetiske hensyn. Noen av te-
maene som belyses er landskap, utbyggingsmønster
og samspillet mellom nye tiltak og eksisterende
mønstre i omgivelsene, tilpasning til terrengforhold
og utforming av uteareal og byggverkets ytre.

Fylkesplanen Østfold mot 2050
Fylkesplanen er en langsiktig utviklingsplan for Øst-
foldsamfunnet som revideres hvert fjerde år. Fylkes-
planen bygger på de tre grunntemaene – levekår og
folkehelse, miljø og verdiskaping. I tillegg legger are-
alstrategien rammer for utviklingen i fylket og trekker
langsiktige grensen mellom utbygging og vern. I fyl-
kesplanen er det formulert mål for levekår og folke-
helse, for miljø og for verdiskapning. Disse er hen-
holdsvis: God livskvalitet for alle som bor i Østfold,
Østfold skal være klimanøytral innen 2050 og Øst-
fold skal være attraktiv for mennesker og kapital. Føl-
gende delmål tar bl.a. opp i seg temaet estetikk og
følges opp i estetikkveilederen:
• Gjøre Østfold attraktivt for ønsket kompetanse
gjennom å tilby gode bo- og leveområder.

• Etablere næringskonsentrasjoner.
• Miljøeffektiv infrastruktur.
• Turområder, markaområder og nærrekreasjons-
områder sikres gjennom arealplanleggingen.

• Stimulere til aktive og levende lokalsamfunn der
helse, miljø og kultur ses i sammenheng.

• I arealplanleggingen må kommunene ta hensyn til
de yngste ved å legge til rette for grøntområder, fy-
sisk aktivitet og møteplasser i nærmiljøene.

Kystsoneplan for Østfold, vedtatt 2006
Kystsoneplanen har status som fylkesdelplan, og
skal legges til grunn for felles forvaltning av Østfold-
kysten gjennom regionale føringer. Disse skal være
retningsgivende for kommunenes planlegging og
saksbehandling. Planen har følgende mål for Østold-
kysten:

Planen omhandler bl.a. temaet kystlandskap. Kyst-
landskapet er i endring på grunn av byggetiltak, gjen-

groing og «parkifisering». Det foreslås tiltak mot gjen-
groing og at landskap som er preget av særlig uhel-
dige inngrep bør restaureres. «Parkifiseringen» er et
utslag av utnyttelsen til bolig/fritidsbolig. Det må ut-
vikles virkemidler som kan bremse denne utviklingen.
Andre tema planen omhandler er bl.a. kystkultur og
kulturminnvern, småbåthavner, kystnæring, friluftsliv
og kystbebyggelse. Planen har dette målet for kyst-
bebyggelse:

Det er utarbeidet et forslag til felles retningslinjer for
bygging i kystsonen som bør legges til grunn for
kommunenes planlegging og saksbehandling.

Østfoldlandskap av regional betydning
Fylkesmannen ga i 1993 ut rapporten Østfoldland-
skap av regional betydning, rapport 1-1993. Rap-
porten var ment å gi en samlet oversikt over et utvalg
verdifulle kulturlandskap, naturområder og turmarker
i Østfold. Rapporten presenterer i alt 100 områder,
fortløpende nummerert fra Hobøl i nordvest til En-
ningdalen i sørvest. Områdene er fordelt på seks
ulike landskapstyper: kulturlandskap, kystlandskap,
sjøområder og vassdrag, bymarker og tettstedsnære
turområder, fjellaområder og motorveilandskap.
Under hvert delområde i rapporten dokumenteres
interesser og trusler i mulige arealkonflikter. Doku-
mentet berører temaet estetikk i stor grad

Vegvesenets formingsveiledere for E18 og E6
De to visuelle veilederne er ment å skape grunnlag
for vektlegging av estetisk kvalitet ved utbygging av
de to vegstrekningene fra riksgrensen inn til Oslo.
Disse vegstrekningene er av nasjonal betydning som
hovedårer for trafikk til og fra Norge via Sverige og til
kontinentet. Målet er å få en vakker, enhetlig utfor-
mingmed god landskapstilpasning. Veilederne gir en
beskrivelse av Østfoldlandskapets spesielle kvalite-
ter og karakteristiske landskapstrekk med vege-
tasjonstyper, kulturlandskap og landskapsformasjo-
ner som hovedraet langs kysten og Monaryggen i
indre Østfold. De omtaler spesielt landskapsminner
og kulturhistoriske elementer, og beskriver konkret
landskapet langs vegtraséene i ulike delstrekninger.
Videre omhandler veilederene bl.a. rasteplasser og
næringsarealer, og drøfter konkrete løsninger for
valg av utforming av vegprofil, skjæringer, skjerming,
overgangsbruer, kryss mm. Det er i hovedsak area-
lene som faller inn under vegens eiendomsområde
som omhandles. Utover dette viser veilederne også
muligheter for kunstutforming langs veg.

Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og
vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal
nyttes som områder for opplevelse, friluftsliv,
båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og
transport, samtidig som kystens spesielle
landskaps-, natur-, og kulturverdier bevares….

Bebyggelse med tilhørende infrastruktur må
tilpasses landskaps-, natur-, kultur,- og frilufts-
interessene, og som hovedregel skje baken-
for strandsonen i områder som ikke er synlige
fra sjøen.
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«Trafikantens opplevelse», Rapport fra
Statens vegvesen
Rapporten er utarbeidet ut fra et ønske om en høy
visuell standard på E6 gjennomØstfold, som den vik-
tigste innfallsporten til Norge, som flest turister trafik-
kerer. Mål for rapporten har vært å løfte kvaliteten på
reiseopplevelse gjennom å utvikle en metode for å
planlegge tiltak for å endre vegens egenskaper, og å
identifisere enkle, gjennomførbare tiltak. Gjennom ar-
beidet har man ønsket å utvikle en analysemetode og
forslag til tiltak som kan benyttes i andre vegprosjekt.
Rapporten består av en teori og metodedel som bl.a.
belyser ulike virkemidler for å heve opplevelsen av rei-
sen, og tar bl.a. for seg stoppeplasser, utsyn, varia-
sjon, «vegens arkitektur» i form av f.eks. støyskjermer
og bruer, vegetasjon mm. Siste del består av en ana-
lyse over kvaliteter og problemstillinger knyttet til
opplevelsen av de ulike delstrekningene på E6
mellom Svinesund og Ryen. I analysen vises konkrete
forslag til tiltak for å heve landskapsopplevelsen
langs de ulike delstrekningene.

1.4 Begrepsavklaring
Estetikk
Estetikk betyr læren om det vakre og omfatter visuelle
kvaliteter i byggverk og omgivelser. Begrepet brukes
om våre sansende opplevelser og er knyttet til egen-
skaper og kjennetegn ved for eksempel en bygning
eller et anlegg som vi opplever gjennom våre sanser
og følelser som vakkert ønskelig, verdifullt osv. Begre-
pet omhandler verdier og kvalitative egenskaper.

Arkitektur
Arkitektur er en kvalitetsbetegnelse for utforming av
byggverk. For at et anlegg skal ha arkitektonisk kva-
litet må det tilfredsstille praktiske behov og knyttes til
brukernes opplevelser og bruk av omgivelsene.
Arkitekturbegrepet brukes gjerne om bygninger og
anlegg av høy praktisk, teknisk og estetisk kvalitet. Det
er ulike tilnærminger til arkitektonisk utforming som
bør benyttes i ulike sammenhenger, på en slik måte at
ny bebyggelse danner en meningsfylt sammenheng
med omgivelsene. De ulike tilnærmingene kan grovt
sett kan deles inn i tre kategorier:
• stilkopiering, som er direkte gjengivelse av tidligere
tiders arkitektur i nybygg

• en modernistisk tilnærming kan innebære, og
gjerne spille på å skape kontrast til det eksiste-
rende

• i en tilnærming med tilpasset arkitektur, søker man
gjennom et formspråk med samtidsuttrykk å til-
passe seg og speile eksisterende strukturer og
omgivelser

Byggeskikk
Byggeskikkbegrepet brukes grovt sett på to forskjel-
lige måter. Beskrivende, for å angi hva som faktisk

bygges, og normgivende, for å angi hva som utgjør
kvalitativt gode byggverk som kan tjene som gode for-
bilder. Begrepet brukes således for å beskrive det ty-
piske ved ordinær byggevirksomhet som boligbyg-
ging, men også normativt for å angi hvilke hensyn som
må være ivaretatt for å oppnå god byggeskikk. I est-
etikkveilederen brukes begrepet normativt, om gode
bygninger som berører det offentlige rom.

Lokal byggeskikk
Lokal byggeskikk er byggeskikk som bidrar til å opp-
rettholde stedets egenart. Begrepet henviser både til
lokale byggetradisjoner som er forankret i lokal hånd-
verkstradisjon og byggestil, men kanskje mer til byg-
geskikk som er med på å opprettholde et lokalt preg.
Lokale byggetradisjoner har sitt utspring i lokal tilgang
på materialer og er tilpasset stedets topografiske og
klimatiske forhold, men er også påvirket utenfra. I lokal
byggeskikk er den tradisjonelle byggeskikken på ste-
det forbilde, men god lokal byggeskikk kan gjerne ha
et samtidsuttrykk og moderne tilsnitt hvor man tar i
bruk materialer og bygningsform som gjenspeiler den
historiske byggeskikken på stedet. Begrepet brukes
her fortrinnsvis om god byggeskikk med utspring i det
lokale (ikke all lokal byggeskikk er god byggeskikk).

Kulturlandskap
Kulturlandskap omfatter alle landskap som er påvirket
av menneskelig virksomhet gjennom landbruk, bebyg-
gelse og tekniske anlegg, og omfatter bl.a. jordbruks-
landskap, kystlandskap, beitelandskap, herregårds-
landskap, bylandskap og ravinelandskap. I snevrere
forstand brukes det ofte om de åpne arealene mellom
byer og tettsteder som utgjør landbrukets kulturland-
skap og som er en viktig bærer av historiske, este-
tiske, landskaps- og naturverdier og som utgjør det of-
fentlige rom.

Hverdagslandskap
Hverdagslandskapet er landskapet vi omgir oss med
og beveger oss i til daglig, og som vi dermed hefter
verdier til. Gjennomreisende knytter ikke nødvendig-
vis spesielle verdier til hverdagslandskapet, siden det
ikke representerer noe spektakulært landskap. Et
godt utformet hverdagslandskap kan derimot bidra til
en positiv opplevelse av et sted for den reisende og
for de som bor der.

Grønnstruktur
Grønnstruktur i og mellom byer og tettsteder består
av sjø og natur, vassdrag, friområder, parker, private
hager, skog og jordbrukslandskap, og danner et nett-
verk av arealer sammensatt av grønne vegetasjonsso-
ner og andre bilfrie arealer. Turveier og vegetasjons-
korridorer knytter de ulike områdene med grønne
lunger i byer til omkringliggende skog og utmarksom-
råder. Grønnstruktur omfatter også gamle ferdsels-
veier, og er viktige for det biologiske mangfoldet for le-
veområder, trekkveier og spredningskorridorer.
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Grønnstrukturen utgjør en viktig del av den overord-
nede strukturen i byer og tettsteder, og bidrar til ste-
denes visuelle kvaliteter og særpreg. Den er sentral i
stedenes estetiske uttrykk og opplevelsen av dem.

Bebyggelsesstruktur
Enkeltbygningenes organisering og plassering i for-
hold til hverandre og i forhold til overordnede elemen-
ter, som veger, vassdrag og terreng.

Utearealer
Arealer mellom og rundt hus på den enkelte tomt, og
offentlige og private fellesarealer. Plassering og or-
ganisering av bebyggelsen må ses i sammenheng
med behovet for og bruken av utearealer til uteopp-
hold, ferdsel, parkering, adkomst, utelagring og vare-
levering. Samspillet mellom bebyggelse og utearea-
ler er avgjørende for et utbyggingsprosjekts visuelle
kvaliteter. Man skiller gjerne mellom grå arealer i form
av trafikkarealer, asfalt- og grusflater til parkering
osv., og såkalte grønne arealer som bl.a. utgjør områ-
der for lek og rekreasjon, og ulike vegetasjonssoner,
f.eks. parker, hager, gangarealer og turveier.

Følgende elementer er viktige for det estetiske ut-
trykket ved en bygning:
• Volum. Bygningens volumer bestemmes av byg-
ningskroppens høyde, bredde og lengde.

• Fasader og tak. Bygningskroppens utvendige
vegger er et viktig element når bygninger formes.

• Materialer og farger. Materialbruken påvirker byg-
gets visuelle karakter betydelig.

1.5 Utfordringer i Østfold
I områdene langs raet finner vi den høyeste befolk-
ningstettheten og et stort utbyggingspress, likeledes
på de rike jordbruksområdene i indre Østfold. Disse
arealene representerer samtidig et rikt kulturland-
skap i fylket, som innehar en høy tetthet av kultur-
minner og verdifulle landskapsestetiske kvaliteter.
Det knytter seg således mange utfordringer til utvik-
ling og utbygging i fylket, særlig nær de største by-
sentrene og i kulturlandskapet:

• De fleste byer har estetiske retningslinjer for sen-
trumsområdene, mens arealene i byenes randso-
ner ofte ikke fanges opp.

• Det er en mangel på helhetlig styring på den este-
tiske utformingen av omgivelsene, særlig på area-
lene utenfor byer og tettsteder, og mangelfulle vir-
kemidler for å styre utbygging slik at estetiske
verdier vektlegges. En utbyggerstyrt utvikling kan
gå på bekostning av kvaliteten i det som bygges.

• Utflytende tettstedsgrenser med dårlig definerte
arealer i tettstedenes og byenes yttergrenser re-
sulterer i et bebygd landskap i en sone rundt byer
og tettsteder med uklare grenser mellom boligare-
aler, næringsarealer og trafikkarealer, og med
mange restarealer. Områdene preges av store grå
flater bl.a. som et resultat av at store næringsbe-
drifter flytter ut av sentrumsområder og etablerer
seg på rimeligere tomter i utkanten av byene.

• Utbyggingspress og krav om arealøkonomisering
gir fortetting med utfordringer knyttet til å bevare
estetiske og landskapsmessige kvaliteter i de by-
nære områdene, som f.eks. å bevare viktig randve-
getasjon og annen skjermvegetasjon og eldre
bygningsmiljøer som romdannende og trivselska-
pende elementer.

• Mangel på møteplasser i det offentlige rom og
gode uteområder som kan bidra til gode bomiljøer
i randsonene.

• Ønske om å eksponere næringsvirksomheter mot
hovedveinettet og ved innfartsområder til byer og
tettsteder kan gi uheldig bruk av reklameeffekter
og lysbruk, i tillegg til at arealene rundt bygning-
ene ofte benyttes til tilfeldig lagring.

• Endrede driftsformer i landbruket og utvikling av
tilleggsnæringer med nye typer driftsbygninger
kan være vanskelig å tilpasse eksisterende struk-
turer på landbrukseiendommer mht. bygningsut-
trykk, tunstruktur og landskap og lokalisering av
driftsbygninger. Dette kan gi uheldige konsekven-
ser for landskapsuttrykk og bygninger.

• Gjengroing i kulturlandskapet langs hovedveger,
kyst og vassdrag kan forringe landskapets opple-
velsesverdi.

• Spredt utbygging kan gi uforholdsmessig mye
infrastruktur i form av veiutbygging. Spredt utbyg-
ging i åpne landskap, ved kyst og vassdrag eller
langs høydedrag kan være uheldig for landskaps-
bildet siden tiltak kan få stor fjernvirkning og at
enkelthus kan punkterer et landskap.

Eksempel på god arkitektur i offentlig byggverk, Kvernhuset skole, Fredrikstad. Foto: Ingrid Ødegård
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2.1 Randsonene rundt byer
og tettsteder
Et overordnet mål for Østfold er å ha byer og tettste-
der som er klart definerte med tydelige tettsteds-
grenser med avsluttet bebyggelse mot omkringlig-
gende landskap. Stedene bør ha en høy
arealutnyttelse også i randsonene. I dette «mellom-
landet» som danner overgangssonen mellom by og
omkringliggende landskap, bør arealene også ha høy
estetisk og trivselsmessig kvalitet. Utviklingen har
lenge vært slik at randsonene preges av veikryss og
trafikkarealer som flyter ut, store asfaltflater og av at
større virksomheter etablerer seg i ytterkant av tett-
stedene, ofte bilbaserte kjøpesentre og detaljhan-
delsparker. Samtidig er disse randsonene ofte pre-
get av lite styring på den estetiske utformingen av
bygninger og utearealer. Sentrumsområder er som
regel prioritert med hensyn til estetisk opprustning,
mens adkomstområdene som er «inngangspartier» til
byer og tettsteder ofte er lite innbydende og gir be-
søkende et dårlig førsteinntrykk.
Gjennom helhetlig planlegging, og ved å styrke fø-
ringer for estetisk utforming og ivaretakelse av over-
ordnede landskapsdrag og grønnstruktur, kan man
få til en opprydding og forbedring av randsonene. Vi-
dere kan en forsiktig fortetting bidra til å strukturere
og styrke eksisterende kvaliteter og videreutvikle
stedsidentiteten i disse områdene. En slik fortetting
må ta hensyn til bokvalitet, historiske bygningsmil-
jøer, grønnstruktur, områder for lek, rekreasjon og
opphold og områder som er viktige for det biologiske
mangfoldet. Ved en fortetting og klarere avgrensning
av byggeområder og trafikkarealer, kan landskapet
utenfor tettstedene holdes fri for bebyggelse og fort-
satt tjene som rekreasjonsareal, landbruksareal og
naturområder.

Kommunene har et ansvar for at bygninger og offent-
lige rom også i randsonene planlegges og bygges
med god arkitektur, er tilpasset lokal byggeskikk og
at estetiske kvaliteter og grønnstruktur blir ivaretatt.

Nybygg kan gjerne være tidstypiske og bør ha arki-
tektonisk kvalitet. De bør tilføre stedet nye kvaliteter,
men samtidig inngå i en helhet som styrker stedska-
rakteren og målestokken på stedet. Det er derfor
behov for at kommunene utarbeider retningslinjer for
byggehøyder og volum for nybygg, for skilting og re-
klame, og bruk og bevaring av vegetasjon som rom-
dannende element i randsonene.

Helhetlig planlegging
Utfordring
• Mangel på helhetlig planlegging resulterer i at
man får en stykkevis og til dels tilfeldig utvikling i
disse områdene.

• Det er mangel på føringer for byggeskikk og hel-
hetlig utforming av områdene.

Virkemiddel
• Utarbeide gode styringsdokumenter f.eks. i form
av kommunedelplan for å få til en helhet. Som
grunnlag for arbeid med kommunedelplan bør det
utarbeides stedsanalyse og landskapsanalyse for
området.

Tettstedsgrense
Utfordring
• Randsonene er ofte ikke tett nok utbygd, og
mangler struktur, noe som resulterer i store av-
stander og at tettstedet brer seg ut over sine na-
turlige rammer uten noen klart definert grense mot
omlandet.

• Randsonene er preget av mye «restarealer» og
dårlig arealutnyttelse med utflytende trafikk- og
parkeringsarealer og «bakgårdslandskap» preget
av tilfeldig lagring.

• Fremvekst av «båndbyer» langs infrastruktur og

Overordnet planlegging:
I områder med behov for opprustning og struk-
turering og ved fortetting i randsoner til byer og
tettsteder i kommunen, bør det utarbeides
kommunedelplaner med klare bestemmelser
for estetikk. Slike planer bør utarbeides på
tvers av kommunegrenser der avgrensningen
av områdene tilsier at dette er naturlig.

Det bør særlig vektlegges å utarbeide helhet-
lige planer i form av kommunedelplan i tilknyt-
ning til viktige innfartsårer til byer og tettsteder
i kommunen.

Områder i randsonene hvor det bør utarbeides
kommunedelplan, skal utpekes i forbindelse
med rullering av kommuneplanen.

Eksempel: Kommune-
delplan for Høyden –
Varnaveien – Melløs i
Rygge og Moss, som
behandles i løpet av
2008/2009. Moss
kommune utarbeider
også egne kommune-
delplaner for områ-
dene nord og øst for
sentrum.

Revidert hør
ingsforslag t

il

Kommunede
lplan

for

HØYDEN – V
ARNAVEIEN

OG MELLØS

30.07.08

Moss og Ryggekommun er

Retningslinjer – helhetlig planlegging

xxxxx Ostf.fylke estetikkveil:Layout 1 08-06-09 14:14 Side 11



12

D
el
2
•
In
ns
at
so
m
rå
de
r–

ut
fo
rd
rin
ge
r

og
vi
rk
em

id
de
lb
ru
k

mellom tettsteder. Slike båndbyer kjennetegnes
ved en utbygging og tettstedsutvikling som ensi-
dig forholder seg til infrastruktur f.eks. langsetter
en hovedveg mellom tettsteder. Båndbyer kjenne-
tegnes gjerne ved mangel på identitet og mangel
på et definert sentrum med egnede møtesteder
og funksjoner internt i området.

Virkemiddel
• Fortetting i kombinasjon med klart definert grense
for videre tettstedsutvikling er et virkemiddel for å
strukturere randsonene og få bedre arealutnyt-
telse. Fortetting og omforming av randsonene må
skje med kvalitet, ved bevisst holdning til estetisk
utforming av omgivelsene, bygninger og offentlige

uterom, og ved å ta hensyn til eksisterende verdier
i form av grøntarealer, vegetasjonssoner og kultur-
miljøer. Ved fortetting må det legges vekt på å be-
vare elementer som er viktige for stedskarakteren
og å tilpasse ny utbygging til eksisterende struktu-
rer på stedet. Det er viktig at små restarealer som
er viktige for lek og rekreasjon blir bevart. Disse

arealene er ofte også viktige for den estetiske kva-
liteten på stedet ved at de danner små «pusterom»
med lys, luft og vegetasjon som kontrast til be-
bygde arealer, og ved at de skiller ulike typer are-
albruk og er romdannende.

• I kommuneplanen skal fylkesplanens tettsteds-
grenser følges opp. Tettstedsavgrensningen og
arealdisponeringen skal gi klare by- og landskaps-
rom og hindre utvikling av «båndbyer».

Tydelig tettstedsgrense med avsluttet bebyggelse mot omkringliggende landskap, Fredrikstad. Foto: Kristin Josefsen

Overordnet planlegging:
I kommuneplan skal det settes av tettsteds-
grenser som definerer langsiktige grenser
mellom arealer for videre utbygging og tett-
stedsutvikling, og områder som skal holdes fri
for utbygging ut fra hensyn til natur-, land-
skapsverdier og jordvern. Tettstedsgrensen
skal bidra til å skape klare by- og landskaps-
rom. Tettstedsgrensen er utformet slik at man
unngår uheldig spredning av bebyggelse langs
viktige innfartsårer og slik at man unngår for-
ming av båndbyer. Det bør settes av brede
byggefrie soner langs vegnettet frem til byer og
tettsteder.

Større rekreasjonsområder ved byer og tettste-
der med landskaps- og friluftsverdi som ikke
ønskes utbygget, bør i kommuneplanens areal-
del sikres gjennom formål LNF- med særlige
friluftsinteresser eller spesialområde friluftsliv.
Det bør i slike områder gis retningslinjer for
driften av landbruksvirksomhet og skogbruks-
drift for å stimulere til skjøtselsmetoder som
ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene.

Retningslinjer – tettstedsgrense

I kommunedelplan for
Karlshusområdet er tett-
stedsgrensen klart defi-
nert.

KOMMUNED
ELPLAN

FOR

KARLSHUSOM
RÅDET

2005-2017

Karlshus omr åde
t oktober 2004

Foto: Trond Solb
akken

Vedtatt 25.08.05
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Stedsidentitet og stedskarakter
Utfordring
• Randsonene er ofte kjennetegnet ved manglende
stedsidentitet, og det er en utfordring å få fremhe-
vet og forbedret de kvaliteter områdene har. Det
er viktig for stedets identitet at man får en opple-
velse av å komme til et sted, noe som blant annet
kan oppnås ved å avgrense stedet visuelt, og ved
å skape struktur basert på stedlige forhold som to-
pografi, naturgrunnlag og bygningsmiljø.

• Mangel på innbyrdes sammenheng og samspill
mellom ulike bygningsstrukturer som bensinsta-
sjon, gatekjøkken, butikksenter, ulike næringsvirk-
somheter og boliger.

Virkemiddel
• Landskapsanalyse er et viktig verktøy for å defi-
nere viktige landskapstrekk for å kunne trekke
klare grenser mellom byggeområder og landska-
pet omkring. Overordnede landskapsdrag på ste-
det er et viktig identitetsskapende element som all
utbygging bør underordne seg.

• Bruk av stedsanalyse ved utvikling av større områ-
der er viktig, f.eks. ved fortetting, for å kartlegge
natur- og landskapsmessige kvaliteter, historisk
utvikling, nåværende situasjon og kulturminnever-
dier som har betydning for å utvikle og under-
bygge stedskarakteren.

• Stedets identitet kan styrkes gjennom å skape
gode sammenhenger mellom «eldre senterområ-
der» og nye byggeområder.

• Respektere eksisterende kvaliteter ved å stille
krav til tilpasning av ny bygningsmasse til eksiste-
rende strukturer i planbehandlingen.

• Ved utarbeiding av arealplaner bør det stilles krav
om formgivning av nye tiltak som kan bidra til å
understreke stedets karakter.

• Ved å ta vare på eksisterende grønne rammer som
vegetasjonsbremmer, og plante trær og vegeta-
sjonsvolumer kan man skape overordnet struktur,
gi romdannelse, og ramme inn og dele opp områ-
der. Trerekker kan brukes for å understreke viktige
linjer.

Stedet har et sterkt identitessymbol i kirken som delvis undergraves av standardisert bygningsuttrykk og kaotisk trafikkbilde i forkant.
Rv 109 Rolvsøy. Foto: Oskar Puschmann
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Overordnet planlegging:
Ved alle større byggeprosjekter, fortettingsprosjek-
ter og infrastrukturtiltak som større vegutbyg-
ginger, bør kommunen stille krav om at det skal ut-
arbeides stedsanalyse. Denne skal bl.a. omfatte en
landskapsanalyse når dette er hensiktsmessig.
Analysen gjøres som en del av planarbeidet med
kommunale planer for å systematisere kunnskap
om natur- og landskapsverdier på stedet, historie,
nåværende situasjon og fremtidsmuligheter.

Det skal legges avgjørende vekt på å bevare ås-
profiler og landskapssilhuetter som kan danne en
naturlig avgrensning av tettstedet og landskaps-
rom på stedet.

Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver har ansvar for at det ved plan- og byg-
gesaker inngår en faglig utført redegjørelse for og
vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold
til seg selv, omgivelsene, og til fjernvirkning. Det er
spesielt viktig at tiltakets estetiske sider belyses ved
reguleringsendring eller søknad om dispensasjon.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Kulturmiljøer og verneverdig bebyggelse skal i
størst mulig grad bevares og inngå i en helhet

ved nye byggeprosjekter som miljøskapende og
identitetsskapende element på stedet. Faglig
vurdering skal innhentes fra kulturminnemyndig-
heten.

• Bebyggelsen bør utformes slik at eksisterende
bebyggelsesmønster og landskapsform styrkes.
I dette ligger blant annet å bygge videre på ek-
sisterende strukturer på stedet som kvartals-
struktur, hovedakser, byggehøyder og -volum,
som kan skape orden og identitet. Det innebærer
også å ta spesielle hensyn til bebyggelsens ut-
forming mot offentlige møteplasser, ferdselsårer
og kulturmiljøer slik at disse blir understreket og
forsterket.

• Det bør legges særlig vekt på estetikk i bygning-
ers form, fasade og materialvalg.

• Viktige vegetasjonselementer i randsoner til byer
og tettsteder skal bevares og videreutvikles for å
skape orden og struktur, skjerme og skille ulike
typer arealbruk. Trerekker brukes for å under-
streke viktige linjer, gi struktur og grønt preg.

• Store enkelttrær og vegetasjonsbremmer som
representerer estetiske kvaliteter på stedet og er
viktige som trivselskapende faktorer skal beva-
res.

Ny bebyggelse er godt tilpasset eksistereende bystruktur i volum og formspråk, og ved at hjørnet er brutt. Sarpsborg tinghus. Foto:
Daniella Wennberg

Retningslinjer – stedsidentitet og stedskarakter
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Grønnstruktur, parker og møteplasser
Utfordring
• I randsonene finnes det som regel få tilrettelagte
grønne arealer som parker, eller gode møteplasser.
Møteplasser oppstår gjerne ved gatekjøkkenet
eller utenfor butikken uten at det nødvendigvis er
lagt særlig omhu i utformingen av slike naturlige
møtesteder.

• På grunn av at utviklingen i randsonene til dels er
tilfeldig, er det som regel ikke tatt noe helhetlig
grep for å skape sammenheng i grønnstrukturen.
Eksisterende vegetasjon i randsonene finnes som
regel på restarealer og smale soner i tomtegrenser,
uten at de inngår i en sammenhengende struktur.
Randsonene er ofte preget av barrierer for gående
og syklende i form av et ekstensivt veisystem, siden
bruk av arealene i stor grad er bilbasert.

Virkemiddel
• Et virkemiddel vil være utarbeiding av grønnstruk-
turplaner for å tilrettelegge for bruk av eksisterende
vegetasjonssoner og skape et sammenhengende
gang- og sykkelveisystem

• Legge til rette for gode møteplasser gjennom hel-
hetlig planlegging. Slike plasser trenger ikke
å være påkostet, men kan legges til rette for ved
enkle midler gjennom planleggingen. For eksempel
ved gjennomtenkt møblering og plassering av sitte-
og leke-plasser, ved etablering eller bevaring av
vegetasjon, ved å ta hensyn til de eksisterende
møtestedene og holde av arealer til denne bruken
der det er naturlig.

• Bruke vegetasjon som romdannende element, som
skjerming, for å skille ulik arealbruk og til å danne en
god ramme rundt møteplasser.

• Gjøre et gjennomtenkt valg av belegg. Ofte kan
alternativer til asfalt gjøre en vesensforskjell i hvor-
dan arealer oppfattes. Det bør også legges vekt
på utvelgelse av gode kantløsninger.

Man kan strukturere uensartede omgivelser i randsonen ved å skille trafikkarealer og ved bruk av vegetasjon. Illustrasjon: Vidar Asheim

Grønnstrukturen bidrar til å forme området, og kan med fordel videreutvikles for bedre å skille arealer med bolig og næring/jernbane. Det
grønne draget langs elva bør opparbeides til turvei og verdifullt rekreasjonsområde. Fredrikstad. Foto: Oskar Puschmann

xxxxx Ostf.fylke estetikkveil:Layout 1 08-06-09 14:14 Side 15
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Grå arealer
Utfordring
• Utvikling av bilbaserte virksomheter og boligområ-
der preger randsonene som domineres av veier
og parkeringsplasser, for eksempel i tilknytning til
matbutikk og kjøpesenter. Randsonene er ofte lite
arealeffektive og gjenstand for stykkevis planleg-
ging med mye store planerte flater, utflytende tra-
fikkarealer, mye asfalt og lagerplass og tilfeldige
restarealer, massedeponier og «bakgårdsland-
skap». Slike lagerområder bør planlegges og
avskjermes.

• Områdene virker ustrukturert med dårlig skille
mellom fotgjenger-, parkerings- og annet trafikk-
areal, og er ofte preget av et kaotisk trafikkbilde.

Virkemiddel
• Klarere styring av arealbruken gjennom planleg-
ging, ved å gi føringer for arealutnyttelse og areal-
disponering i kommuneplaner.

• Stille krav til utforming og opparbeiding av uteare-
aler ved nybygging og etablering av virksomheter
og ved utarbeiding av planer.

• «Grå» arealer strammes opp f.eks. ved bruk av ve-
getasjon og kantavgrensning.

• Ved å gi føringer for å innarbeide klar avgrensning
av parkeringsarealer og trafikkarealer, og klare
skiller mellom forgjengerarealer og øvrige trafikk-
arealer i planer.

• Flerbruk av arealer ved for eksempel å kombinere
torgvirksomhet og parkering.

Trafikkarealer, parkering, lagring og uklare skiller mellom bolig
og næringsarealer preger randsonene. Alvim/Sannesund, Sarps-
borg. Foto: Daniella Wennberg

Overordnet planlegging:
I forbindelse med rullering av kommuneplanen bør-
det utpekes områder hvor det bør utarbeides
grønnstrukturplaner for randsonene ved byer og
tettsteder som kan bidra til å strukturere områ-
dene.

Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver plikter å kartlegge eksisterende
grønnstruktur og gjøre rede for hvilke tiltak som
skal gjennomføres for å etablere ny og videreutvi-
kle grønnstrukturen på stedet, og for å gi gode ute-
områder ved alle byggeprosjekter.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Ved utarbeiding av planer for større områder i by-
enes randsoner skal det legges opp til gode
plassdannelser der dette er naturlige samlings-
punkt i området, f.eks. i tilknytning til butikk og
andre servicetilbud. Det må legges vekt på å ut-
vikle kvalitativt gode offentlige fellesrom. Arealer
som kan skape intern sammenheng i et område
og knutepunkter prioriteres.

• Grønnstrukturen må forme et internt nett av ferd-
selsårer for gående og syklende som er knyttet

sammen med gjennomgående gangveier. Hen-
syn til trafikksikker skolevei skal spesielt vektleg-
ges. Grønnstrukturen skal ivareta behov for
gode lekearealer, visuell avskjerming, ivareta bio-
toper og bidra til gode opplevelser av nærmiljøet.

• Det skal redegjøres for bruk av vegetasjon som
kan være romdannende og trivselsskapende,
behov for skjermvegetasjon og vegetasjon brukt
for å skille ulike typer arealer fra hverandre.

• Lukkede og lange ubrutte fasader bør i størst
mulig grad søkes unngått, særlig mot offentlige
fellesrom.

• Ved utvikling av felles uterom og møteplasser,
skal det legges vekt på å bevare og videreutvikle
vegetasjonselementer som vegetasjonssoner og
store enkelttrær som miljøskapende faktor som
kan bidra til å skape gode plassdannelser, struk-
turere og skjerme.

• Ved utvikling av offentlige uterom, turveier mm.
bør ulike typer belysning vurderes som er lav
og/eller avblendet, og som kan bidra til rikere
opplevelser av tur- og rekreasjonsområder.

• Ansvar for skjøtsel og drift av grøntområder må
avklares.

Retningslinjer – grønnstruktur, parker og møteplasser
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Overordnet planlegging:
I kommunedelplan eller større områdeplaner i by-
enes randsoner bør det være krav om utarbeiding
av detaljplan som redegjør for bruk og utforming av
alle arealene innenfor planområdet som ønskes ut-
bygget. Detaljplanen skal vise plassering av bebyg-
gelse, adkomst, parkering og vegetasjonssoner.

I den overordnede arealplanleggingen i kommunen
bør det stilles krav om at det i tilknytning til bygge-
områder for næring skal reguleres inn vegetasjons-
soner og buffersoner i form av f.eks. parkbelter for å
sikre nødvendig opparbeiding av utearealene mht.
til estetikk og skjerming. For at parkbeltene skal ha
god virkning, er det nødvendig at de utarbeides
med en romslig dimensjon.

Tiltakshavers ansvar:
Ved nybygging, utvidelse eller bruksendring til ny
virksomhet i næringsområder og områder for of-
fentlige formål, og ved utarbeiding av arealplaner,
skal tiltakshaver gi en faglig redegjørelse for bruk
og utforming av utearealer f.eks. gjennom utarbei-
ding av utomhusplan der dette er hensiktsmessig.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• I forbindelse med utarbeiding av plan eller byg-
gesøknad ved etablering av virksomhet som kre-

ver store utearealer til parkering, trafikkmanøvre-
ring og lagring, skal det vurderes og redegjøres
for forming av arealene og bruk av vegetasjon,
kantmarkering og terrengsprang egnet til å bryte
opp og strukturere store ubrutte flater. Det bør
inngå arealer for opparbeiding av vegetasjon som
kan bidra til å strukturer arealene, skjerme og
være romdannende. Det bør benyttes vegetasjon
i treskikt. Planer for grøntanlegg bør utarbeides
av fagkyndige. Kommunen bør sikre ferdigstil-
lelse av grøntanlegg ved å ta inn rekkefølgebe-
stemmelse i reguleringsplanen for hele området.

• Ved opparbeiding av parkeringsarealer eller eta-
blering av virksomheter som krever store flater,
bør de ulike arealene klart avgrenses med kant-
markering og vegetasjon slik at arealer med ulike
funksjoner skilles og slik at helhetsinntrykket
innenfor sammenhengende områder blir ryddig
og strukturert. Det er viktig å visuelt skille ulike
trafikkarealer, spesielt fotgjengerarealer fra øv-
rige trafikkarealer.

• I større næringsområder skal det søkes å mot-
virke barrierer i form av lange gjerder og store tra-
fikkarealer, og det skal legges til rette for stier og
forbindelseslinjer der det er behov for gjennom-
gående gang- og sykkelarealer.

• Ansvar for skjøtsel og drift av grøntområder må
avklares.

Retningslinjer – grå arealer

Vegetasjon bidrar til å bryte opp parkeringsarealet. København. Foto: Lars Ole Klavestad
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Reklame/ Lys
Utfordring
• Lite ensartet og skjemmende bruk av reklame og
skilting bidrar til et uryddig og kaotisk bilde av
randsonene

• Områdene inneholder ofte unødvendig lysfor-
urensning, og er preget av lite ensartet lysbruk i
form av ulike belysningskilder.

Virkemidler
• Utarbeide temaplaner for reklamebruk og
belysningsplaner for større sammenhengende
områder.

• Føringer for bruk av reklame og belysning i over-
ordnede planverktøy som kommunedelplaner og
plan- og bygningsloven (jfr. §107).

• Føringer for å samle informasjon om bedrifter og
tjenester ved normert visning.

Overordnet planlegging:
Ved utarbeiding av kommunedelplan for randso-
ner, skal det legges føringer for bruk av skilt, re-
klame og belysning gjennom retningslinjer. Det
bør vurderes og eventuelt pekes ut områder hvor
det må utarbeides skilt- og belysningsplan som
redegjør for behov for belysning, samt utforming
og plassering av lys, skilt og reklameinstallasjoner.
Skiltplan bør inngå i beskrivelse av bygningers fa-
sader i sentra, ved større byggetiltak og langs
større samferdselsårer.

Tiltakshavers ansvar:
I alle plan- og byggesaker for næringsområder
skal tiltakshaver sørge for en faglig redegjørelse
for bruk av skilt, reklame og belysning, eventuelt
som del av utomhusplan. Ved planlegging og ut-
bygging av større sammenhengende næringsom-
råder skal tiltakshaver utarbeide skilt og belys-
ningsplaner.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at
de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn
både i forhold til seg selv og omgivelsene, og
eksponering mot gjennomgangstrafikk og
store landskapsområder bør unngås.

• Frittstående reklameinnretninger og flagg/vim-
pler skal unngås.

• For større næringsområder eller detaljhandel-
sparker skal det tilstrebes å samle informasjon
om bedriftene gjennom normert visning. Dette
innebærer at det settes opp informasjonsskilt
langs viktige samferdselsåre eller ved adkomst
til næringsområdet, og at eventuell reklame kun
vises ved den enkelte bedriften uten å ekspo-
neres ut mot viktige samferdselsårer eller å gi
uheldig fjernvirkning mot tilgrensende områder.

• Innenfor større naturlig sammenhengende
områder skal det tilstrebes enhetlig bruk av lys-
armaturer og vegmøblering.

Skiltkaos og uensartet bruk av belysning på Tunejordet, Sarps-
borg. Foto: Lars Ole Klavestad

Normert visning. Solgård skog Moss. Foto: Daniella Wennberg

Retningslinjer – reklame/ lys
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2.2 Landskapet langs
hovedvegnettet og jernbane
Estetikkveilederen omfatter arealene i tilknyting til
hovedvegnettet i fylket og langs jernbanen. Disse
arealene er viktige i eksponeringen av Østfold sett i
et reiselivsperspektiv.

Opplevelse av Østfoldlandskapet
Utfordringer
• Hindre gjengroing langs veiene som sperrer utsyn
til landskapet, f.eks. langs vassdrag, kyst og kul-
turlandskap.

• Motvirke uheldige utbygging og inngrep som ek-
sponeres mot hovedvegnettet, herunder skjem-
mende bruk av reklame- og lyseffekter.

• Uryddig «møblering» langs vegnettet i form av
ulike typer støyskjerming.

• Mangel på tilrettelagte rasteplasser som gir rom
for opplevelser av Østfoldlandskapet.

• Bevaring av viktig vegetasjonselementer som
store enkelttrær, gamle alléer og randvegetasjon
som står i fare for å fjernes som følge av omleg-
ging og endret bruk av arealene, og ved utbygging
av infrastruktur.

• Mye støyskjerming bidrar til å forringe landskaps-
og reiseopplevelser. Lengre strekninger blir
monotone, f.eks. på deler av E6 gjennom Rygge
og Råde

• Ved planlegging og tilrettelegging for opplevelse,
utsyn og eksponering av landemerker langs veien
må det tas hensyn til de reisendes hastighet, slik

at det på strekninger med høy hastighet opprett-
holdes utsyn av en viss lengde. Dette er viktig
både med hensyn til opplevelsesverdi og trafikk-
sikkerhet.

Virkemidler
• Fremme landskapsopplevelse langs veiene ved å
opprettholde utsikt ved rydding av vegetasjon, slik
at det blir variasjon mellom åpne områder og om-
råder som er avskjermet. Temaet omhandles i
Handlingsplanen for Østfolds kulturlandskap.

• Det må legges føringer for en klar avgrensning av
bebygde arealer, særlig inn mot arealer hvor det er
åpent utsyn til kulturlandskapet fra vegen, slik at
disse holdes åpne. Dette er f.eks. viktig langs E6
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Mye bruk av støyvoll og støyskjerming langs veien an gi korri-
doreffekt som forringer landskapsopplevelsen, selv om veien er
godt utformet. E6 Råde. Foto: Daniella Wennberg

Utsyn mot vannsjø sett fra E6 i Råde. Foto: Daniella Wennberg
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der raet trer tydelig frem, og hvor det er siktlinjer til
Vansjø.

• Enhetlig bruk av skjerming mot veg, men med varia-
sjon mellom skjermvoll, skjermvegg og vegetasjon.

• Legge til rette for fint opparbeidete rasteplasser

som sier noe om stedet og underbygger dets ka-
rakter.

• Bevaring av viktige vegetasjonselementer som tre-
rekker, alléer og enkeltstående trær i kulturland-
skapet.

Overordnet planlegging:
I forbindelse med rullering av kommuneplan bør
kommunen i samråd med vegmyndighet og reise-
livsorganisasjoner peke ut områder langs hoved-
vegstrekninger og prioriterte vegstrekninger for rei-
selivssatsing, hvor det skal legges særlig vekt på å
opprettholde og videreutvikle landskapsopple-
velse bl.a. ved at kulturlandskapets estetiske ver-
dier pleies. Det bør identifiseres virkemidler for å
oppnå dette målet, f.eks. i form av rydding av kratt
og skog for å opprettholde fine utsiktspunkter og
lengre strekninger med utsyn, eller etablering av
skjermvegetasjon der dette er hensiktsmessig.
Skjermvegetasjon kan være både trær og busker.
Det bør også vurderes naturlike plantninger, det vil
si en kombinasjon av viltvoksende trær og busker.
Det bør pekes ut strekninger som skal holdes åpne
og fri for ny bebyggelse.

Kommunen bør i samarbeid med vegmyndighet og
reiselivsorganisasjonene peke ut områder hvor det
bør legges til rette for rasteplasser som skal gis en
god utforming og som ved sin plassering kan bi-
drar til en positiv eksponering av landskap og sted.

Tiltakshavers ansvar:
Ved utbyggingsprosjekter der det stilles krav om

støyskjerming, er tiltakshaver ansvarlig for fagkyn-
dig utarbeidet detaljplan. Detaljplanen skal rede-
gjøre for tiltakets plassering, form, farge og materi-
albruk, samt forhold til omgivelsene.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Ved nødvendige støyskjermingstiltak skal det re-
degjøres for tiltakets estetiske kvalitet og forhold
til omgivelsene mht. omfang, materialbruk og far-
gevalg i samarbeid med vegmyndighet der dette
er aktuelt. Det bør tilstrebes variasjon mellom
skjemvoll, skjermvegg, vegetasjon og områder
som holdes åpne, i intervaller som er tilpasset
kjørehastighet på strekningen.

• Støyskjerming og vegetasjon bør tilpasses land-
skapet, f.eks. ved at det brukes stedegne vekster
som kan bidra til å underbygge landskapskarak-
teren.

• Ny bebyggelse bør legges bak eksisterende
støyskjermer.

• Skjemmende bruk av skilt, reklame og lyseffekter
som eksponeres mot hovedvegnettet bør unn-
gås. All bruk av skilt, reklame- og lysinstallasjoner
som eksponeres mot gjennomfartsårer skal vur-
deres.

Retningslinjer – opplevelse av Østfoldlandskapet

Skisse av ny rasteplass og informasjonssenter som er under planlegging langs E6 ved Solberg, Sarpsborg. Informasjonssenteret vil om-
handle kulturminner i området. Arkitekt: Todd Saunders
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Stedsidentitet/ orientering i landskapet
Utfordringer
• Man ser ikke lenger stedene man passerer, enten
det er tettsteder, byer eller interessante attraksjo-
ner, spesielt langs de nye 4-felts motorveiene,
hvor kjøreopplevelsen ofte blir ensformig.

• Kaotisk trafikkbilde ved avkjøringer og innfart til
byer og tettsteder med store veikryss, bilservice-
anlegg, næringsbygg mm.

Virkemidler
• Markere og bevisst formgi viktige innfallsporter,
som områder ved innfart til fylke, region, kom-
mune, by og tettsted, og viktige kulturlandskaps-
områder, kulturminner og områder med betydning
for reiselivet. Dette kan bidra til å gi identitet til ste-
dene langs veien og man får et begrep om hvor
man er underveis.

• Bruk av identitetsskapende elementer, f.eks.
gjennom bruk av kunstprosjekter langs veien, bruk
av stedegen vegetasjon, eller tydeliggjøring av
landemerker som kirkespir, vanntårn eller spesi-
elle landskapsformasjoner.

Overordnet planlegging:
Kommunen bør i forbindelse med rullering av
kommuneplan, søke samarbeid med vegmyn-
dighet og reiselivsorganisasjoner for å forme
strategier for hvor og hvordan man best kan
markere viktige innfallsporter til region, by, tett-
sted eller andre viktige områder av betydning
for reiseliv og som er viktige identitetsbærere i
kommunen.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesa-
ker:
• Viktige innfallsporter til region, by eller tett-
sted bør markeres f.eks. gjennom bruk av
kustnerisk utsmykning som sier noe om ste-
det, eller andre elementer som vegetasjon
og naturformasjoner som er særegne for ste-
det.

• Gløtt eller utsyn mot byer og tettsteder som
passeres skal vies spesiell oppmerksomhet
mht. utforming og opparbeiding

• Spesielle landemerker bør fremheves.
• Utforming av kryss og avkjørsler fra hoved-
vegnettet bør signalisere at det er en by eller
et tettsted man kommer til gjennom grad av
opparbeiding og f.eks. utsmykning som sym-
boliserer stedet.

Retningslinjer – stedsidentitet/ orientering i
landskapet

Næringsvirksomhet som ligger svært eksponert ved avkjøring fra
hovedvegnettet til Fredrikstad og Sarpsborg. E6. Foto: Daniella
Wennberg

Støyskjermens visuelle virkning er dempet ved bruk av vegeta-
sjon, ved at den er brutt opp og at materialbruk og farger speiler
tilstøtende bebyggelse. Foto: Lars Ole Klavestad

Bevaring av vegetasjon ved fremføring av ny gang- og sykkelvei
bak gammel trerekke. Jeløy, Moss. Foto: Daniella Wennberg

Kunst langs vei: Sshadowcasting. Hvalertunnelsen, Rv 108.
Kunstner: Sven Påhlsson
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Utformingen av nye og eksisterende næringsbygg
med tilhørende arealer og bruk av reklame i tilknyt-
ning til hovedvegnettet er av avgjørende betydning
for opplevelsen av Østfoldlandskapet, og for å
videreutvikle stedenes identitet sett fra vegen. Dette
temaet bør derfor vies spesiell oppmerksomhet
innen den fysiske planleggingen i fylket. Temaet er
innlemmet i neste avsnitt som omhandler estetikk i til-
knytning til næringsbygg og næringsarealer generelt.

2.3 Næringsbygg og
næringsarealer
Ofte dominerer store næringsområder i utkant av
byene, gjerne i tilknytning til hovedadkomsten og av-
kjørsel fra hovedvegnettet. Videre er det en tendens at
man ønsker å etablere nye store næringsbygg langs
hovedvegnettet ut fra et ønske om eksponering og til-
gjengelighet. Det ligger også en utfordring i at næ-
ringsvirksomhet flyttes ut av bysentra og plasseres ut
i landskapet hvor det kan oppleves som et fremmed
element. Næringslivet er selv opptatt av å samlokali-
sere bedrifter i enhetlige større næringsområder for å
tiltrekke seg kunder, og at disse områdene skal frem-
stå med god estetikk og utforming.

Utfordringer
• Bedrifters ønske om maksimal eksponering mot
vegnettet og tilstøtende områder gir ofte utfor-
dringer mht. estetisk kvalitet på arealene knyttet til
bruk av reklameeffekter, avstand til veg, lysbruk,
manglende skjerming mm. I tillegg kan det oppstå
«båndbyer» av næringsbygg langsetter vegnettet.

• Utearealene får ofte «bakgårds»-preg, f.eks. ut mot
veg som følge av tilfeldig lagring av f.eks. contai-
nere. Dette kan bl.a. forekomme når bedrifter hen-
vender seg mot sekundærveg som går parallelt
med hovedvegnettet ved et tettsted.

• Tilpasning til landskap og landskapsstrukturer; pla-
nering av hele arealet avsatt til næring kan gi store
skjæringer/fyllinger og store ensartete flater som
ikke glir inn i terrenget.

• Uheldig bruk av reklameeffekter og belysning,
f.eks. bruk av belysning for å oppnå eksponering.
Effekten er ofte stor når hele fasaden på et næ-
ringsbygg får indirekte belysning.

• Mangelfull bruk av skjerming og buffersoner, f.eks.
som følge av dispensasjon fra byggegrense som
kan gi liten avstand mellom byggeområde og veg,
og dermed lite plass til opparbeiding av eventuell
skjermvegetasjon.

• Krav til volum og byggehøyder i forhold til effektiv
drift, f.eks. i lagerbygg hvor man opererer med tre
«pallehøyder”, som krever takhøyde på 14m.

• Det legges lite vekt på estetikk i utforming av byg-
ninger og arealene i tilknytning til næringsbygg;
det har vært en tendens at man ønsker å ha store

harde flater i tilknytning til næringsbygg for trafikk-
manøvrering, parkering, mellomlagring og «reser-
veareal”. Næringsbygg preges dessuten ofte av å
være laget av prefabrikerte bygningselementer,
eller ferdige, standardiserte «byggepakker» med
slående farger og logoer, noe som f.eks. de store
kjedene benytter, f.eks. Elkjøp, Smartklubb, Ikea
og Plantasjen.

Virkemidler
• Normert visning av virksomheter og turistmål: Et
godt veivisningssystem krever god planlegging,
dette gjelder også serviceskilting og virksomhets-
visning. Det bør gjennomføres samarbeid mellom
vegvesen, kommune og næringslivet om oppset-
ting av informasjonstavler på hensiktsmessige
plasser ved hovedvegnettet og ved adkomsten til
områder med mange aktiviteter og tilbud.

• Store flater kan brytes opp med vegetasjon eller
terrengsprang og forstøtningsmurer. Klar avgrens-
ning av parkering og veiarealer bidrar til å struktu-
rere arealer. Bruk av vegetasjonsbelter og sam-
plantinger vil bidra til å myke opp store ensartede
flater, gi struktur og ha skjermingseffekt. Det bør

Etablering av skjermvegetasjon kan avbøte uheldig virkning
av næringsarealer tett på E6 Skjeberg. Foto/fotomontasje: Vidar
Asheim
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brukes vegetasjon som underbygger stedskarakte-
ren, ved at det brukes stedegen vegetasjon.

• Krav om skjermbelte, buffersone eller parkbelte i in-
dustristrøk og planlegging av utearealene i tilknyt-
ning til næringsarealer i plan- og byggesaker. Det
bør stilles krav om at det skal reguleres til parkbelte
i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling
av næringsarealer. Videre bør det stilles krav om ut-
arbeiding av detaljplaner som redegjør for lokalise-
ring av ulike funksjoner i forhold til virksomheten
det skal legges til rette for i planområdet. Nødven-
dige arealer til parkering, trafikkmanøvrering, lag-
ring, skjerming, vegetasjonsbelter og adkomst bør
fastsettes i slik detaljplan. Vegetasjonsbelter og
terrengformer kan gi bakenforliggende næringsbe-
byggelse en sterkere karakter enn det fragmen-
terte inntrykket som gis av ulike bygninger, vimpler
og annet. Opparbeiding av vegetasjon og terreng
kan gi fine visuelle løsninger som er god markeds-
føring og gir et ryddig image for bedriftene.

• Restriktiv bruk av dispensasjon fra byggegrense
mot vei.

• Utarbeiding av detaljplaner for større helhetlige
områder for næringsvirksomhet som gir bestem-
melser mht. bygningsestetikk og bruk av reklame,

belysning og skjermvegetasjon, gjennom samar-
beid mellom utbyggingsaktører, næringslivets or-
ganisasjoner og kommunen for å få til helhetlige
løsninger.

• Plan- og bygningsloven gir kommunen hjemmel for
å legge sterke føringer for bruk av reklameeffekter,
og for hva kommunen skal vektlegge i sin vurde-
ring, jmf. § 107:
– Skilt, reklameinnretninger o.l. skal godkjennes

av kommunen før de settes opp…
– Kommunen kan under visse forutsetninger... gi

pålegg om å fjerne eller endre enhver innret-
ning når den etter kommunens skjønn strider
mot overnevnte krav.

– hensyn til bl.a. om skilt eller reklameinnretning
o.l. vil virke skjemmende eller sjenerende i seg
selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken.

• Stille krav om god byggeskikk og forming av næ-
ringsbygg og utearealer ved plan- og byggesaks-
behandling.

Det vises her for øvrig til avsnittene om grå arealer,
og reklame og lys under kapitlet om randsonene
rundt byer og tettsteder, som også omhandler te-
maet.

Næringsbygg med vekt på utforming ved farge og materialbruk, og en fasade som er oppbrutt. Seasbygget, Rygge. Foto: Daniella
Wennberg
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2.4 Landbruksområder
Landbruket har stor betydning for hvordan landska-
pet påvirkes av mennesker og er en viktig faktor i for-
ming av landskapskarakteren. Det skjer i dag store
endringer i landbrukets driftsformer, som en følge av
endrede rammebetingelser i form av lønnsomhet og
rekruttering innen landbruket. Gjennom nasjonal
landbrukspolitikk stimuleres det til større produk-
sjonsenheter. Videre satses det på utvikling av til-
leggsnæringer innenfor landbruket som en strategi
for ny næringsaktivitet og bosetting knyttet til land-
bruket. Slike tilleggsnæringer kan være hestesenter
og ridehaller, knyttes til turistnæring, gartnerivirksom-
het med mer.

Endringer i landbrukets driftsformer kommer til ut-
trykk i utforming og plassering av nye landbruksbygg
og endret bruk av landskapet. Strukturendringene i
landbruket har bl.a. resultert i at nye driftsbygninger
har andre dimensjoner på gulvflate, takhøyde og tak-
vinkel enn det som har vært vanlig innenfor landbru-

ket i Norge. Driftsbygninger i landbruket utgjør vik-
tige visuelle elementer i landskapet og bør sikres en
god utforming. Dette gjelder både plassering i for-
hold til eksisterende tomtestruktur og landskap, tun-
dannelse, utforming av ny bebyggelse og arealene
rundt bygningene, og bruk av vegetasjon. Ved utvik-
ling av nye tiltak innenfor landbruket bør det tas hen-
syn til viktige natur-, kulturminne- og landskapsver-
dier, og tiltak bør bidra til å ta vare på eksisterende
bygnings- og kulturmiljøer.

Samarbeid internt i kommunene innenfor plan, utvik-
ling og landbruk bør styrkes særlig mht. behandling
av tilleggsnæring i landbruket og nye landbruksbygg,
for å få sterkere fokus på estetikk i slike saker.

Landbrukets bygninger med utearealer
Utfordringer
• Forenklet byggesaksbehandling for driftsbyg-
ninger i landbruket medfører et styringsproblem i
forhold til estetisk utforming av bygningene og
estetikk i landskapet mht. planløsningen, terreng-

24

D
el
2
•
In
ns
at
so
m
rå
de
r–

ut
fo
rd
rin
ge
r

og
vi
rk
em

id
de
lb
ru
k

Overordnet planlegging:
I kommuneplan og eventuelle kommunedelplaner
bør det inngå retningslinjer for bruk av skilt, re-
klame og lyseffekter.

Kommunen bør stille krav om utarbeiding av skilt-
plan og belysningsplan som redegjør for all bruk av
skilting og reklame ved utbygging av større helhet-
lige områder for næringsutvikling.

Kommunen bør i kommuneplanens arealdel stille
krav om faglig redegjørelse for estetisk virkning og
kvalitet i alle plan- og byggesaker i tilknytning til
næringsformål. En slik redegjørelse må omhandle
bygningers volum, høyde, farge- og materialbruk
og forhold til omkringliggende landskap og byg-
ninger. Det skal også redegjøres for arealene rundt
bygninger og angi ulike funksjoner som skal inngå.
Av trafikkmessige og estetiske grunner bør ikke in-
dustri- og næringsområder eksponeres mot motor-
veilandskapet. For å belyse de estetiske sider bør
det stilles krav om detaljplan f.eks. i form av utom-
husplan.

Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver skal sørge for en faglig redegjørelse
for all bruk av reklame, skilt og belysning i forbin-
delse med plan- og byggesaker.

Tiltakshaver har ansvar for at det ved plan- og byg-
gesaker inngår en faglig utført redegjørelse for og
vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold
til seg selv, omgivelsene, og til fjernvirkning.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Bruk av skilt og andre reklameeffekter skal inngå
i beskrivelse av bygningers fasader.

• Reklame og skilt på fasader skal ikke ha et større
omfang enn nødvendig for å formidle virksomhe-
tens navn og eventuelt logo.

• Det skal redegjøres for all bruk av belysning, og
eventuell uheldig fjernvirkning skal unngås.

• Bruk av vegetasjon i form av skjermbelter, buffer-
soner og samplantinger som egner seg til å
strukturere utearealene og fungere som skjer-
ming. Det bør tilstrebes bruk av stedegen vege-
tasjon der dette kan bidra til å underbygge sted-
skarakteren.

• Det skal redegjøres for bruk av utearealer og
eventuelle store grå arealer skal søkes brutt opp
med vegetasjon, kantmarkeringer og terreng-
sprang f.eks. i form av terrengmurer.

• Ansvar for skjøtsel og drift av grøntområder må
avklares.

• Det skal tas hensyn til omkringliggende land-
skaps- og naturverdier, og øvrig grønnstruktur i
området. Store fyllinger skal unngås.

• Parkeringsarealene bør inneholde innslag av tre-
vegetasjon som kan bryte opp flatene, og være
romdannende.

• God formgivning i bygninger hvor volum, byg-
ningshøyde, materialbruk, fargebruk og plasse-
ring i terreng er tilpasset omgivelsene.

Retningslinjer – næringsbygg og næringsarealer
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Låver i kulturlandskapet. Skjeberg. Foto: Lars Ole Klavestad

tilpasning, tilpasning til eksisterende bygnings-
masse, tunstruktur og eiendomsstruktur.

• Endringer i landbrukets driftsformer, bl.a. som
følge av større driftsenheter og nye krav til dyre-
velferd, gir utfordringer mht. å tilpasse nye drifts-
bygninger på landbrukseiendommer. Slike nye
bygg har ofte andre dimensjoner, skala, form,
estetikk og materialbruk enn landbruksbygg tradi-
sjonelt har hatt, og kjennetegnes ved stor bredde
og liten takvinkel. Slike bygninger får en form og
karakter som kan minne om industribygg og virke
fremmede i Østfolds kulturlandskap.

• Landbruksbygg med stor grunnflate kan være
vanskelige å tilpasse i terrenget, særlig ved hel-
lende terreng kan slike bygg gi store terrenginn-
grep.

• Uheldig lokalisering av nybygg punkterer kultur-
landskapet, f.eks. ved fellesdrift med fellesfjøs
som får en plassering i utkant av eiendommen,
eller ved tilleggsnæringer.

• Det er stadig mer vanlig med rene driftstun som
resulterer i en oppsplitting av den tradisjonelle
tunstrukturen. Driftstunene har ofte landbruks-
bygg med høy mekaniseringsgrad som krever
store utomhusarealer for manøvrering av tung red-
skap.

• Tekniske installasjoner som gjødsellager og fôrsi-
loer som ikke lenger er integrert i driftsbygningen
men oppføres som eksterne konstruksjoner, kan
få en uheldig plassering og bli eksponert i åpne
kulturlandskap. Fôrsiloer kan ha en høyde på over
20 meter og vil i mange tilfeller dominere gårdstu-
nene på en uheldig måte. Plansiloer erstatter i
økende grad tårnsiloer, men krever også en god

landskapstilpasset plassering for ikke å bli ekspo-
nert i landskapet.

• Det har blitt mer vanlig innenfor landbruket å bruke
prefabrikkerte bygningstyper som importeres fra
utlandet med annen materialbruk, fargebruk og di-
mensjoner. Disse bygningene er ofte rimeligere
enn tradisjonell bygging. Dette gir utfordringer
mht. å styre utviklingen, siden det å restaurere
eller bygge om de gamle låvene kan innebære
merkostnader sammenlignet med å investere i nye
prefabrikkerte landbruksbygg.

• Gamle driftsbygninger og låver forfaller og rives,
og med disse bygningene forsvinner et viktig inn-
slag i kulturlandskapet.

Driftsbygningen er plassert dominerende i landskapet og løsrevet
fra tunstrukturen. Bygningen har stor bredde og lav takvinkel og
minner om en industrihall med et bygningsuttrykk som er frem-
med i kulturlandskapet. I tillegg har den fått en svært eksponert
og uheldig plassering. «Soppfabrikken» i Skjeberg. Foto: Lars
Ole Klavestad
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Virkemidler:
• Planbehandling og byggesaksbehandling for til-
tak i LNF-områder kan styres ved å gi retningslin-
jer for estetikk mht. utforming og plassering av nye
driftsbygninger i LNF-områdene som nedfelles i
kommuneplan og kommunedelplaner som f.eks.
landbruksplan. Retningslinjene bør si noe om be-
varing av bygningsmiljøer, kulturminne- og kultur-
landskapsverdier og vegetasjonsbruk.

• Stimulere til forming av landbruksbygninger
gjennom informasjonsarbeid.

• Legge føringer for plassering og tilpassing av nye
bygg til bakgrunn, eksisterende tun, topografi og
vegetasjon, og gi føringer for at uheldig virkning av
nye landbruksbygg bør dempes og avbøtes
gjennom god terrengtilpasning, farge og material-
bruk og gjennom å stimulere til å splitte opp
bygningsmasse eller lage vinkelbygg ved stor
grunnflate. f.eks. kan kyr gå trapper, slik at under-
bygging eller tilbygg til eksisterende fjøs er en
mulighet som bør vurderes.

• Legge føringer for forhold mellom grunnflate, byg-
ningshøyde og takvinkel slik at nye driftsbygninger
får en harmonisk form som kan tilpasses eksiste-
rende bygningsstrukturer på landbrukseiendom-
mer.

• Helhetlig landskapsplanlegging ved utvikling av
nye driftsformer og store nye landbruksbygg. Det
bør gjøres estetiske landskapsvurderinger mht.
plassering av ulike tiltak og funksjoner. Siloer o.l.

bør plasseres inn i bygningsmiljøet slik at de blir
en del av helheten på gårdstunet. Frittstående
konstruksjoner utenfor gårdstunet vil kunne virke
som et fremmed element i landskapet og ha nega-
tiv landskapsvirkning ved at de blir for domine-
rende.

• Tun med bygninger, installasjoner og vegetasjon
bør ha en klar avgrensning mot landskapet, f.eks.
slik som tradisjonell landsbybebyggelse som glir
inn som en naturlig del i kulturlandskapet.

• Bruke vegetasjon: Tradisjonelt har landbruksbyg-
ninger vært omgitt av beplantning. Vegetasjonen
bidrar til å binde sammen tun og bygningsmasse,
og knytte bygningsanlegg til landskapet ved å

26

D
el
2
•
In
ns
at
so
m
rå
de
r–

ut
fo
rd
rin
ge
r

og
vi
rk
em

id
de
lb
ru
k

Gjødselkum og ny driftsbygning er uheldig plassert og punkterer det ellers vakre ravinelandskapet. Lyshaug, Akershus. Foto: Vidar Asheim.

Rød låve som er rast sammen, Borge kirke. Foto: Lars Ole Klave-
stad
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skape en god overgang mellom bygningenes kan-
tede former og landskapets bløte former. I tillegg
kan vegetasjon virke samlende og skape helhet
der det er store forskjeller i bygningsuttrykket.

• Tilpasning til lokal byggeskikk i materialvalg, form-
språk, fargebruk og detaljering; En ny stor land-
bruksbygning med en form som bryter med tilstø-
tende gårdbebyggelse vil falle bedre inn i
helheten dersom detaljering og fargebruk har fel-
lestrekk med eksisterende bebyggelse.

• Stimulere til ny bruk av gamle driftsbygninger ved
utvikling av tilleggsnæringer eller omlegging av
drift gjennom informasjon og økonomiske virke-
midler. f.eks. ombygging og/eller tilbygg av fjøs og
underlåve til videre planteproduksjon eller husdyr-
produksjon

• Tilskuddsordninger for bevaring og skjøtsel av
bygninger og verdifulle kulturlandskap gjennom
regionalt miljøprogram som forvaltes av fylkes-
mannen, og gjennom SMIL-ordningen som forde-
les gjennom kommunen. I tillegg kan det søkes om

midler til restaurering og vedlikehold av vernever-
dige bygninger gjennom fylkeskonservatoren. For-
midling av informasjon til brukerne om disse mu-
lighetene er viktig.

Overordnet planlegging:
Kommunen skal gjennom retningslinjer i kommune-
planens arealdel og eventuelle temaplaner som om-
handler tiltak innenfor landbruket, stille krav om at
det gis en god og stedstilpasset utforming som tar
hensyn til eksisterende bygningsmiljø, kultur- og
landskapsverdier på stedet. Det må spesielt legges
føringer innenfor arealer definert som regionalt vik-
tige kulturlandskap.

Tiltakshavers ansvar:
Ved nye byggetiltak eller større ombygginger på
landbrukseiendom skal tiltakshaver sørge for at det
foreligger faglig redegjørelse for tiltakets estetiske
virkning i forbindelse med byggesaksbehandling
eller byggemelding. Det skal redegjøres for estetisk
utforming av bygninger og anlegg, og konsekvenser
for natur- og landskapsverdier, kulturminneverdier
og bygningsmiljø som berøres av tiltaket.

Hensyn som skal ivaretas i plan-, bygg- og melding-
ingssaker:
• Ved plassering av nye driftsbygninger skal det tas
hensyn til eksisterende tun og bygningsstruktur
på eiendommen, og nye bygninger bør søkes gitt
en god tilpasning i forhold til bakgrunn, tun, topo-
grafi og vegetasjon. Der dette er mest hensikts-
messig, legges ny bebyggelse i nytt eller utvidet
tun.

• Ved stor grunnflate bør mulighet for å splitte opp
bygningsmasse eller lage vinkelbygg vurderes når
dette kan bidra til en bedre tilpasning til terreng,
landskap og øvrige strukturer på gården.

• Nye driftsbygninger i landbruket bør ha et harmo-
nisk forhold mellom bygningsbredde, bygnings-
høyde og takvinkel, slik at bygningene i størst
mulig grad harmonerer med tradisjonelt byg-
ningsuttrykk på landbrukseiendommer. Forholdet
mellom gesimshøyde og mønehøyde må mini-
mum være 1:1, og takvinkel ikke være mindre enn
1:3.

• Det bør ved store nye tiltak på landbrukseiendom-
mer utarbeides detaljplan, f.eks. i form av utom-
husplan som angir plassering av bygninger, ulike
driftsfunksjoner og områder for beplantning.
Landskapsestetiske vurderinger bør følge slik
detaljplan.

• Nye tekniske installasjoner på landbrukseiendom-
mer som silo og gjødselkum skal gis en terrengtil-
passet plassering, fortrinnsvis i en helhetlig
sammenheng med eksisterende bygningsstruk-
tur. Bruk av skjermvegetasjon i flere sjikt skal vur-
deres (både trær og busker).

• Vegetasjon som tuntrær, hager og vegetasjons-
bremmer i tilknytning til gårdsbebyggelse bør be-
vares og videreutvikles, og søkes brukt som
sammenbindende element mellom ulike byg-
ningsstrukturer.

• Nye driftsbygninger skal søkes tilpasset lokal byg-
geskikk og eksisterende bebyggelse på gården i
materialvalg, formspråk, fargebruk og detaljering.

• Ved utvikling av tilleggsnæring eller omlegging av
drift på landbrukseiendommer, skal det redegjø-
res for og dokumenteres mulig gjenbruk av eksis-
terende bygningsmasse på eiendommen
gjennom tilpasset ombygging eller tilbygg.

Retningslinjer – landbrukets bygninger med utearealer

Landbruksplan
Sarpsborg kommune

Landbruksplan2
007-2020–Høri

ngsutkast19.03.0
7

1
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Ny driftsbygning med avvikende dimensjon er tilpasset eksiste-
rende bygninger gjennom fargebruk og detaljering. Thorsø,
Fredrikstad. Foto: Øyvind Nordberg

Figuren viser anbefalt mimimumskrav til forholdet mellom
gesimshøyde og total mønehøyde i 1:1, Samt anbefalt minste
takvinkel, 1:3.

Ombygd låve til konferanse-/selskapslokale med bl.a. servering
av helstekt mohairgeit, Ekeby i Rygge. Foto: Øyvind Nordberg

Gartneriet ligger eksponert til ved E6, Råde. Foto: Daniella
Wennberg

Gartneriet er skjermet bak vegetasjon og lite synlig i landskapet,
selv om det er plassert i et sårbart elvelandskap – Visterflo. Foto:
Daniella Wennberg

Gårdsbruk på Rådesletta ved E6 som viser gårdsbebyggelse med
fin tundannelse og vegetasjon som binder sammen det hele.
Foto: Daniella Wennberg

1
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Tilleggsnæringer
Utfordringer
• Nye produksjonsformer som f.eks. fabrikksmessig
planteproduksjon som «soppfabrikk», og store
veksthus med fjernvirkning og lysforurensning i
landskapet.

• Tilleggsnæring i form av ridesenter og ridehaller
gir utfordringer mht. adkomst og trafikkproblema-
tikk, innhegninger, annen bygningsstruktur og
annen bruk av utearealer.

• Tilleggsnæring i form av turistnæring, konferanse-
næring, eller aktivitetsgård gir utfordringer mht.
plassering av nye strukturer som f.eks. lavvo og
konstruksjoner knyttet til opplevelsesaktiviteter
som f.eks. taubane.

Virkemidler
• Tilpasning av ny bruk som ivaretar gamle kulturmil-
jøer og bygningsmiljøer, f.eks. ny bruk av ledige
landbruksbygg.

• Gi føringer i kommunale styringsdokumenter med
hensyn til veksthus i form av retningslinjer for lys-
bruk, plassering og bruk av skjermvegetasjon eller
voll for å dempe eksponering av veksthus og lys-
forurensning i landskapet. Det bør stilles krav om
bruk av reflekterende materiale for å optimalisere

lysbruk og dempe lysforurensning i mørk årstid.
Skjermvegetasjon kan også bidra til energiøkono-
misering ved å skjerme for vind.

• Det er viktig med helhetlig planlegging av uteom-
rådene ved utvikling av f.eks ridesenter for å få
struktur. Utearealene til hestene må utformes og
legges slik til at opptråkking og gjørme unngås.
Parkeringsplasser, arealer og veier for fôrtrans-
port og gjødsel skal anlegges, likeledes som det
må legges til rette for parkering og adkomst for
besøkende og brukere. Det er viktig med en god
situasjonsplan som viser plassering av bygninger,
veier, plasser og innganger. Beplantingen vil være
en viktig del av helheten og bør vises på situa-
sjonsplanen eller egen beplantningsplan.

• Dempet farge og materialbruk i gjerder, innheg-
ninger og andre konstruksjoner. Konstruksjoner
må tilpasses landskap og uheldig estetisk virkning
unngås.

• Ved satsing på turist- og konferansenæring kan
bruk av beplantning på uteområdene, f.eks. ved
opparbeiding av parkmessig vegetasjon bidra til å
berike landskapet og være positivt for markedsfø-
ringen av virksomheten.

• Ved bruk av utmarksområder må stedlige land-
skaps- og naturverdier hensyntas.

Ridesenteret er gitt et formspråk og materialbruk i bygninger og konstruksjoner som er godt tilpasset gård og omkringliggende land-
skap på tross av stor bygningsmasse. Her er brukt arkitektfaglig kompetanse for å få til en helhetlig og godt tilpasset løsning. Kubbe-
rød gård på Jeløy, Moss. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter as. Foto: Øyvind Nordberg
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2.5 Spredt utbygging
Spredt utbygging er ikke i tråd med ønsket om å
styrke eksisterende tettsteder i kommunene og er
ikke en ønsket videre utvikling i henhold til overord-
nede føringer for areal- og transportplanleggingen.
Man ser likevel nødvendigheten av å differensiere
praksis og ta hensyn til deler av fylket med lav eller
negativ befolkningsutvikling. Det er imidlertid en
rekke hensyn som må ivaretas også i disse områ-
dene. Spredt utbygging i form av boligbygging og fri-
tidsbebyggelse er en trussel i forhold til nedbygging
av jordbruksarealer, og kan bidra til å endre kultur-
landskapet på en uheldig måte dersom hensyn til
landskap, natur- og kulturmiljøer ikke blir tilstrekkelig
ivaretatt. Ved spredt utbygging er det et mål at lokal
byggeskikk ivaretas innenfor kulturlandskapet.

Landskapsbildet og landskapstilpasning
Utfordring
• Spredt utbygging kan gi et styringsproblem mht.
den generelle utviklingen i kommunen hvis den
ikke begrenses, særlig ved en utbredt dispensa-
sjonspraksis.

• Spredt utbygging kan være negativt for land-
skapsbildet dersom enkelthus eller satellittbebyg-
gelse ikke plasseres med omhu. Et eksempel er
når ny utbygging får en plassering som bryter
landskapssilhuetter, åskammer, kantsoner langs
jorder, åkerholmer eller annen plassering som kan
gi vesentlig fjernvirkning.

• Spredt utbygging kan gi uforholdsmessig mye
infrastruktur i forhold til annen utbygging, spesielt
gjelder dette nye adkomstveier. Dette kan ha kon-
sekvenser for landskapet i form av uheldige ter-

Bolig plassert i kantsonen til jordbruksarealer gir uheldig fjernvirkning. Ved bedre terrengtilpasning med mindre fylling samt annen
fargebruk kunne virkningen vært dempet, Skiptvet. Foto: Vidar Asheim

Tiltakshavers ansvar:
Ved utvikling av tilleggsnæringer i landbruket, skal
tiltakshaver sørge for at det gis en faglig redegjø-
relse for estetisk kvalitet og visuell virkning i land-
skapet ved nye byggetiltak, ombygginger og til-
bygg. Det skal også redegjøres for forming og
bruk av utearealer til ulike funksjoner, og mulig
gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.

Hensyn som skal ivaretas i plan-, bygg- og mel-
dingssaker:
• Lysforurensning og uheldig fjernvirkning bør
søkes unngått og dempes gjennom plassering
og landskapstilpasning av veksthus, og ved

bruk av skjermende materiale innvendig i veks-
thus som reflekterer lyset, og bruk av skjermve-
getasjon eller skjermvoll der dette er hensikts-
messig.

• Nødvendig utendørs konstruksjoner i tilknytning
til utvikling av tilleggsnæring, f.eks. inngjerding,
lavvo, mm bør utformes med et formspråk, ma-
terialbruk og fargesetting som er tilpasset land-
skap og lokal byggeskikk.

• Uheldig fjernvirkning bør unngås.
• Ved bruk av utmarksområder i tilleggsnæring,
må stedlige landskaps- og naturverdier hensyn-
tas.

Retningslinjer – tilleggsnæringer
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renginngrep og oppsplitting av kulturlandskap og
naturområder.

• Enkeltstående bygningsvolumer kan ha stor effekt
i landskapet og påvirke landskapskarakteren på
stedet, det er derfor bl.a. viktig å unngå signalfar-
ger.

Virkemiddel
• Klar begrensning på omfanget av spredt utbyg-
ging i kommunen.

• Retningslinjer for lokalisering av spredt utbygging
med klare føringer for utbyggingen i kommune-
plan. Det bør utarbeides føringer for plassering i
terreng, landskapstilpasning og opparbeiding av
adkomst.

• Det skal praktiseres en streng holdning mht. å gi
dispensasjon for spredt utbygging utenfor områ-
der som er avsatt til dette formålet i kommunepla-
nen.

• Ny spredt utbygging bør lokaliseres i tilknytning til
annen eksisterende bebyggelse, f.eks. eksiste-
rende grendebebyggelse.

• Plankrav for å få til helhetlig utbygging innenfor et
avgrenset område f.eks. i forbindelse med eksis-
terende grendebebyggelse eller nybygg i tilknyt-
ning til annen bebyggelse.

• Krav om redegjørelse for plassering av bygninger
på tomt, terrengtilpasning, størrelse og bygnings-
høyde og annen arealdisponering i forbindelse
med utbygging, f.eks. ved byggesøknad. Det bør
redegjøres for terrengtilpasning av veier, adkomst
og annen infrastruktur, og konsekvenser for kultur-
landskapet.

• Føringer for materialbruk, fargebruk og bygge-
skikk for områder med spredt utbygging i kommu-
neplanen.

Overordnet planlegging:
Omfanget og lokalisering av spredt utbygging
skal defineres i kommuneplanene. Spredt utbyg-
ging skal begrenses og bare skje innenfor ram-
mene som er gitt i fylkesplanens kapittel 5.14. I
henhold til ny plan- og bygningslov skal dispensa-
sjonspraksis innskjerpes.

Det skal legges avgjørende vekt på å bevare ås-
profiler og landskapssilhuetter i forbindelse med
at det utpekes områder for spredt utbygging i
kommuneplanen. Likeledes bør områder hvor til-
tak kan få uheldig fjernvirkning eller områder som
eksponeres mot vassdrag og kyst ikke avsettes til
spredt utbygging.

Tiltakshavers ansvar:
Der byggverk vil få en fjernvirkning, eller lokalise-
res som landemerke bør tiltakshaver utarbeide
særskilt estetisk analyse.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Ved søknad om byggetiltak i områder for spredt
utbygging skal det legges spesiell vekt på å vur-
dere tiltakets fjernvirkning. Utbygging som kan
få uheldig fjernvirkning eller eksponeres mot
vassdrag og kyst skal ikke tillates.

• Det må legges vekt på god tilpassing av bebyg-
gelse i terrenget. Dette bør illustreres i forbin-
delse med byggesøknad/reguleringsplan slik at
byggemelding følges av situasjonsplan som
viser plassering av bygninger på tomta, terreng-
tilpasning av bygninger og adkomstvei, stør-
relse og bygningshøyde og annen arealdispo-
nering i forbindelse med utbygging.

• Eksisterende vegetasjon bør ikke fjernes utover
det som er nødvendig for å få ført opp byg-
ninger og opparbeidet adkomstveg, parkering
og nødvendig uteareal rundt bolig. Trasé for
vann, avløp og kabler som ikke legges langs vei,
skal istandsettes med stedegen vegetasjon.

• Farge og materialbruk bør være dempet. Der
det ikke strider mot intensjonen om visuell dem-
ping, bør det søkes å brukes farger og materia-
ler som gjenspeiler tradisjonell og lokal bygges-
kikk Materialbruk og farger bør spille sammen
med omgivelsene og være naturtilpasset. Sig-
nalfarger bør unngås, også på bygningsdetaljer.
Imidlertid må det gjøres en helhetlig vurdering i
valg av farge. Enkelte kulturmiljøer, som for ek-
sempel langs kysten, kan være tjent med bruk
av farger som gjenspeiler tradisjonell bygge-
skikk selv om dette ikke er visuelt dempede ut-
trykk.

Retningslinjer – landskapsbildet og landskapstilpasning
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Sårbare områder
Utfordring
• Spredt utbygging med boliger kan komme i konflikt

med spesielt sårbare områder med høy verdi for
biologisk mangfold, kulturlandskap, kulturmiljøer og
kulturminnelokaliteter og vassdragsnære områder.

• Plassering av ny spredt utbygging kan gi konflikt i
forhold til friluftsinteresser i form av eksisterende
stier, etablerte ferdselsårer og historiske veifar, og
ved plassering ved innfallsporter til markaområder.
Plassering av ny bebyggelse i utmark kan fungere
som visuelle bremseklosser for ferdsel.

Virkemiddel
• I forbindelse med utarbeiding av kommuneplan må
man unngå å lokalisere områder for spredt utbyg-
ging i tilknytning til sårbare områder mht. naturver-
dier, landskapsverdier, kulturminneverdier og
friluftsinteresser. Det bør utarbeides landskaps-
analyser over de områder hvor man ønsker å lokali-
sere spredt utbygging for å kartlegge hvor plasse-
ring av ny bebyggelse bør unngås.

• Retningslinjer for spredt utbygging i kommunepla-
nen.

Overordnet planlegging:
Verdifulle landbruks-, natur-, frilufts, landskaps- og
kulturminneområder skal bevares mest mulig
sammenhengende. Biologisk mangfold skal vekt-
legges i de kommunale planene. Kulturminner og
kulturmiljø skal være en integrert del av areal-,
miljø- og ressursplanleggingen, i kommunene og
på regionalt nivå.

Hva som regnes som spredt utbygging, framkom-
mer av fylkesplanens retningslinjer.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Spredt utbygging må skje i henhold til fylkespla-
nens retningslinjer og kan bare skje under forut-
setning av at den ikke kommer i konflikt med fri-
luftsinteresser, miljøverninteresser, kulturminner
og kulturminneområder, verdifulle landskap eller
trafikksikkerhetshensyn. Spredt utbygging skal
ikke skje på dyrka mark. Det bør settes av til-
strekkelige korridorer i tilknytning til etablerte
ferdselsårer for friluftsliv i LNF-områdene, som
stier, skiløyper m.m. hvor spredt utbygging ikke
skal være tillatt.

• Farge- og materialbruk og tilpasning til lokal
byggeskikk bør spesielt vektlegges i kulturland-
skapsområder.

Retningslinjer – sårbare områder

Bra tilpasset spredt utbygging. Ny spredt bebyggelse er tilpasset den gamle bygningen til venstre i formspråk, farge og materialbruk,
og bygningene danner et naturlig hele. Ferdselsinteressene er ivaretatt ved at privat område er tydelig avgrenset med et steingjerde som
samtidig beriker landskapsbildet. Foto: Oskar Puschmann
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2.6 Kystsone og vassdragsnære
områder

Dette er målet for kystlandskapet i Østfold, slik det er
formulert i Kystsoneplanen for Østfold. Bakgrunnen

for byggeforbud i kystnære områder og en restriktiv
holdning til nye tiltak i strandsonen, er at strandso-
nen normalt bør holdes fri for bebyggelse ut fra all-
mennhetens interesser, spesielt ferdsels- og frilufts-
interesser, landskapshensyn og verneinteresser.

Utfordringer
• Styring av utviklingen i områder som er lagt ut som
byggeområder i kommuneplanene. Kommunen
må nøye vurdere hvilke områder som skal være
byggeområder i kommuneplan.

• Tiltak i strandsonen som tilbygg, store hytter og
boliger og tekniske installasjoner kan virke privati-
serende og ha uheldig fjernvirkning, spesielt det
åpne kystlandskapet er sårbart.

• Stor etterspørsel etter havneplasser for fritidsbå-
ter fører til at stadig nye arealer søkes regulert til
fritidsbåthavner. Slik virksomhet innebærer en res-
surs for lokalsamfunn langs kysten, men gir en
rekke utfordringer i forhold til estetikk, ferdselsin-
teresser og naturverdier, kystlandskapet og kultur-
minneverdier langs kysten. Lignende utfordringer

Skjemmende gjerde ned til strandlinjen ved Herføll. Foto: Vidar Asheim

Illustrasjonen viser til venstre hvordan bebyggelse i strandsonen ikke bør legges og til høyre hvordan man kan få et bedre resultat
gjennom tilbaketrukket plassering og dempet farge og materialbruk. Illustrasjon : Vidar Asheim

Kystlandskapet skal i størst mulig grad skjer-
mes mot inngrep som kan forandre dets ka-
rakter. Uberørte områder skal holdes intakte,
og all utbygging må underordnes det helhet-
lige landskapsbildet. Med unntak av eksiste-
rende tettsteder og regionale satsingsområder
for reiseliv skal det som hovedregel ikke fore-
tas bygningsmessige inngrep i områder som
er synlige fra sjøen. Gjengroing av kystland-
skapet må unngås og motvirkes gjennom hen-
siktsmessige tiltak.
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kan knyttes til de større vassdragene i fylket, spe-
sielt Haldenvassdraget.

• I tillegg til å virke privatiserende og til hinder for all-
menn ferdsel er en rekke tekniske installasjoner og
løse gjenstander som plasseres i strandsonen med
på å gi strandlinjen et rotet uttrykk som bryter med
de naturlige landskapsformasjonene. Tekniske in-
stallasjoner kan være gjerder, flaggstenger, plat-
tinger, skilt og stolper. Løse gjenstander som
gjerne plasseres ut permanent, er evt. benker,
bord, stoler, blomsterpotter, sittegrupper, seilbrett
og grillplasser.

• Vegetasjonsbruk som endrer landskapsbildet som
plen og hageplanter blir svært synlig i kystsonen.
Dette er fremmed vegetasjon som skiller seg ve-
sentlig ut fra den naturlige skrinne kystvegetasjo-
nen. Det anlegges plen og plantes vegetasjon til
hinder for ferdsel rundt plattinger, kløfter og groper
gjenfylles og sås til, og noen steder erstattes stran-
denger med gressplen.

• Lysbruk kan være spesielt uheldig nær strandlinjen
da dette kan gi vesentlig fjernvirkning.

• Gamle tråkk og stier eller skogsveier som oppar-
beides til kjørbar standard med både utvidelse i
bredden og kraftige fyllinger

• I enkelte områder er det brygger til nesten hver
eiendom slik at det legges beslag på lange strek-
ninger. Bryggene er ofte uensartet i utrykk og bi-
drar til et urolig bilde langs strandlinjen. En del
eldre bryggeanlegg kan likevel være illustrerende
for kystkulturen på stedet.

• Hvitt brukes mye i kystsonen og fremtrer som en
signalfarge på f.eks. bygg, hytter, gjerder og flagg-
stenger.

• Gammel bebyggelse er lagt skjermet langs kysten i
viker og lignende. Ny bebyggelse gis gjerne en
fremtredende plass ut på odder og nes med vidt
utsyn og markert fjernvirkning

• Det hogges ut utsiktskorridorer i stedets vegeta-
sjon som er med på å eksponere bebyggelse mot
sjøen.

Virkemidler
• Kommunen må være restriktiv i å legge områder
som byggeområder i kommuneplan; i eksisterende
byggeområder bør det være klare føringer for hvor
det skal være tillatt med ytterligere fortetting og ny
utbygging, og områder som er ferdig utbygget. Det
bør tilstrebes klare grenser mellom byggeområder
og områder som ikke skal utbygges.

• Styringsdokumenter; det bør stilles plankrav med
lav terskel til ny utbygging innenfor eksisterende
byggeområder i strandsonen i kommuneplan.

• Retningslinjer for fortetting og utbygging i bygge-
områdene langs kyst og vassdrag i kommuneplan
mht. størrelse, plassering, materialbruk, fargebruk
og tekniske installasjoner.

• Utarbeidelse av reguleringsplaner for større områ-
der for fortetting.

• Videreføring av byggeforbud i 100-metersbeltet
langs kyst og vassdrag og føringer i kommuneplan
for å begrense innvilgelse av dispensasjon; ved
innvilgelse skal det stilles klare betingelser for dis-
pensasjon mht. estetikk, landskap, fremkommelig-
het, og tiltak bør innebære en forbedring av eksis-
terende situasjon.

• Styringsdokumenter i form av kystsoneplan i kom-
munen, som også angir områder som er aktuelle for
småbåtanlegg. Det bør være et mål å søke å samle
inngrepene i større anlegg, som plasseres slik at
landskap, natur- og kulturmiljøer hensyntas. Utvel-
gelse av områder for småbåtanlegg bør sees under
ett for lengre sammenhengende kyststrekninger.
Det bør legges opp til samarbeid mellom kommu-
ner som grenser til samme vassdrags og sjøområ-
der.

Landskapstilpasset hyttebygging i strandsonen, Søndre Hankø. Foto: Lars Ole Klavestad
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2.7 Vegetasjon i landskapet
Utfordringer
• Mangel på helhetlig bruk av vegetasjon som rom-
dannende element i randsonene rundt byer og
tettsteder og i landbrukets kulturlandskap

• Fjerning av viktige randsoner for landskapsbilde,
grønnstruktur og som grunnlag for å opprettholde
biologisk mangfold i områder med stort utbyg-
gingspress, og som følge av mangel på helhetlig
planlegging.

• Åpne gater i skogsterreng i forbindelse med udif-

Overordnet planlegging:
Kommunen skal peke ut områder for etablering av
småbåtanlegg langs kyst og vassdrag i forbin-
delse med rullering av kommuneplanen. Kommu-
nen bør søke samarbeid med regionale myndig-
heter og kommuner som grenser til samme
kystlinje eller vassdrag for å avklare behov og
legge strategier for utbygging av småbåtanlegg.

I kommuneplanen skal det gis retningslinjer og
stilles plankrav med hensyn til ny utbygning og for-
tettingsprosjekter i strandsonen. Det bør utfor-
mes retningslinjer mht. byggehøyde, farge- og
materialbruk, og maksimalt tillatt størrelse, samt
angis kriterier for lokalisering av ny bebyggelse. I
henhold til ny plan- og bygningslov skal dispensa-
sjonspraksis innskjerpes.

Tiltakshavers ansvar:
Ved påbygg og nybygg i strandsonen skal tiltaks-
haver sørge for at det foreligger faglig redegjø-
relse for tiltakets estetiske virkning i forbindelse
med plan- eller byggesaksbehandling. Det skal re-
degjøres for estetisk utforming av bygninger og
anlegg, og konsekvenser for natur- og landskaps-
verdier, kulturminneverdier og eventuell fjernvirk-
ning.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Landskapshensyn ved tilbygg og nybygg. All
bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng
og utformes på en slik måte at den eksponeres
minst mulig. Tiltak skal utformes slik at de i minst
mulig grad endrer bebyggelsens fjernvirkning.

• Det bør tas spesielt hensyn til områder som er
foreslått vernet og landskap av regional betyd-
ning. Kommunenes planer og registreringer av
verdifulle landskap og biotoper legges til grunn.

• Bebyggelsen i strandsone og langs vassdrag
bør ikke overstige 1 etasje unntatt i de tilfeller
en høyere bebyggelse gir bedre tilpasning til
lokal, eksisterende bebyggelse på stedet. Bo-
lighus, landbruksbebyggelse og næringsbygg
kan ha andre tradisjoner for byggeskikk enn fri-
tidshus, og derfor kan det også være andre hen-
syn som er førende.

• Ny bebyggelse må tilpasses til eksisterende be-
byggelse ved fortetting, nybygg og ombygging,

særlig i særegne kulturmiljøer og områder for
reiselivssatsning.

• Størrelse på bebyggelse bør begrenses ut fra
hensyn til fjernvirkning og privatiseringseffekt

• Fasadelengde mot sjøen bør være kortest
mulig.

• Høyde, takform, materialvalg og fargesetting
må være slik at bebyggelsen ikke stikker seg ut.
Materialer og farger skal være naturtilpassede
og signalfarger skal unngås, også på belistning,
vinduer og andre bygningsdetaljer. Imidlertid
kan man i enkelte kulturmiljøer være tjent med
bruk av mer framtredene farger for å ivareta tra-
disjonell byggeskikk. Materialer må være ikke-
reflekterende, og nye store vindusflater bør unn-
gås.

• Ved endring av bestående bebyggelse må både
eksisterende og ny bebyggelse alltid dokumen-
teres i søknaden – både med plantegninger og
fasadeoppriss.

• Veranda, terrasse og uteplass skal tilknyttes
bygninger, tilpasses det naturlig eksisterende
terreng og legges lavest mulig.

• Oppføring av frittliggende terrasser og oppar-
beidet uteplass skal unngås.

• Unngå frittstående lykter og installasjoner som
flaggstenger og frittliggende plattinger

• Utvidelse av eksisterende adkomstveier og an-
legg av nye veier, parkeringsplasser eller gang-
stier skal unngås. Unntatt fra dette er om tur-
stier og parkeringsplasser tilrettelegges for
bedre adkomst for allmennheten til friluftsområ-
der.

• Løse gjenstander bør ikke plasseres synlig i
strandsonen.

• Det bør søkes unngått bruk av hageplanter og
plen i utmark.

• Eksisterende vegetasjon bør bevares; spesielt
skjermvegetasjon og vegetasjon som skiller
mellom innmark og utmark

• Innhegning av eiendommer, eller oppføring av
gjerder og levegger skal unngås. Det kan vur-
deres innhegning dersom dette fremmer lokal,
tradisjonell byggeskikk og ikke hindrer allmenn-
hetens tilgjengelighet.

• Båtopplag skal ha en plassering som gir minst
mulig fjernvirkning. Det bør stilles krav om skjer-
ming f.eks. i form av vegetasjonsbelter.

Retningslinjer – kystsone og vassdragsnære områder
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Overordnet planlegging:
I kommuneplanen skal det legges føringer for be-
varing av viktige grøntdrag og enkeltstående ve-
getasjonselementer i den overordnede grønn-
strukturen. Vegetasjonssoner og enkeltstående
vegetasjonselementer av stor betydning for land-
skapsbildet som bør bevares, utpekes i forbin-
delse med rullering av kommuneplan eller delplan
og utarbeiding av grønnstrukturplaner.

I forbindelse med utarbeiding av kommunedelpla-
ner for randsoner rundt byer og tettsteder, og
større helhetlige områdeplaner bør det utarbeides
grønnstrukturplan som kan bidra til å strukturere
estetisk sammensatte omgivelser og binde
grønnstrukturen sammen. Områder det bør utar-
beides grønnstrukturplan for utpekes ved rullering
av kommuneplan.

Tiltakshavers ansvar:
Ved nye byggetiltak eller ved fortetting innenfor
eksisterende byggeområder er det tiltakshavers
ansvar å innhente informasjon om eller å kartlegge
eventuelle vegetasjonsverdier som eksisterer i
området. Slike verdier kan være registrert i grønn-

strukturplaner som omfatter området, eller i for-
bindelse med registrering av historiske bygninger
og anlegg. Tiltakshaver har ansvar for at verdifull
vegetasjon ivaretas og integreres ved nye utbyg-
gingstiltak.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• I randsonene rundt byer og tettsteder og i land-
brukets kulturlandskap skal romdannende ve-
getasjon som skogkanter og vegetasjonskanter
søkes bevart, og bør det legges til rette for å
etablere slik vegetasjon der det mangler, spesi-
elt i forhold til tettstedsavgrensning og for å
binde sammen grønnstruktur

• Det skal tas spesielt hensyn til gamle trær og
vegetasjon som kan bidra til strukturering av
sammensatte estetiske områder og som er vik-
tige estetiske og trivselsskapende faktorer på et
sted.

• Ved rydding av kraftledningstraseer skal det
legges opp til differensiert skjøtsel slik at vege-
tasjon som ikke kommer i konflikt med linjeføring
og som bidrar til at inngrep i naturlandskapet
begrenses får stå f.eks. einer, hyll og andre lave
trær og buskvekster.

Retningslinjer – vegetasjon i landskapet

Alleer og vegetasjonssoner former kulturlandskapet, Berby, Halden. Foto: Vidar Asheim
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ferensiert skjøtsel langs kraftlinjer. Slike gater kan
være synlige på stor avstand. Temaet er spesielt
viktig i tilknytning til verdifulle kulturlandskap og
verdifulle kantsoner.

• Skjøtselutfordringer med hensyn til å hindre gjen-
groing av særegne kulturlandskapstyper, og beva-
ring og skjøtsel av viktige vegetasjonselementer
som gamle trær, tregrupper og alléer.

• Det nasjonale Q3-programmet for overvåking av
endringer i kulturlandskapet som er utført av
Norsk institutt for skog og landskap (tidligere
Nijos), viser at det er en årlig reduksjon i lengden
alleer og trerekker i Østfold. Likeledes vises en
nedgang i lengde vegetasjonslinjer, som er tynne
striper med villeng eller busker som er en vanlig
markering av delene mellom teiger i de mer åpne
delene av landskapet. Vegetasjonslinjer bidrar
med variasjon i landskapet.

Virkemidler:
• Utarbeidelse av stedsanalyse og grønnstruktur-
plan er nyttige hjelpemidler i arbeidet med å få
orden på estetisk sammensatte omgivelser på en
helhetlig måte bl.a. gjennom enkle tiltak for å
binde grønnstruktur sammen. Grønnstrukturpla-
ner bør utarbeides av fagkyndige.

• Retningslinjer i kommuneplan for bevaring av
randsoner og viktige områder med vegetasjon,
med føringer for bruk av vegetasjon som romdan-
nende element, f.eks. randvegetasjon, skjermve-
getasjon, alléer og vegetasjonsgrupper. Overord-
net grønnstruktur bør vises i kommuneplanens
arealdel eller i form av temakart til kommuneplan

• Differensiert skjøtsel langs kraftlinjer; vegetasjon
som ikke kommer i konflikt med linjeføring bør få
stå, f.eks. einer, hyll og andre lave trær og busk-
vekster.

• Registrering av gamle trær og bevaringsverdig ve-
getasjon som skogbryn og edelløvskog, randso-
ner, eikelunder, gamle hagemarker, enger, og al-
léer og hage- og parkanlegg, i forbindelse med
utarbeiding av grønnstrukturplaner.

• Vern av vegetasjon gjennom regulering.
• Krav om utomhusplan i forbindelse med plan- og
byggesaker. Ved regulering av næringsformål og

offentlige formål bør det være krav om at det set-
tes av vegetasjonsbelter f.eks. i form av regulering
til parkbelte i industriområder. Utomhusplaner bør
på samme måte som grønnstrukturplanen, utar-
beides av fagkyndige.

• Informasjon til brukerne om prinsipper for skjøtsel
av f.eks. gamle trær for å hindre fare, og bevaring
og foredling av f.eks. edelløvskog, gamle tregrup-
per og alleer gjennom skjøtsel

• Skjøtsel for å hindre gjengroing i utpekte områder,
f.eks. gammel beitemark og enger. Temaet tas
opp i Handlingsplanen for Østfolds kulturland-
skap.

2.8 Historiske objekter og anlegg
Kulturminneloven danner grunnlaget for forvalt-
ningen av kulturminner. I loven defineres kulturminner
og kulturmiljøer som følger:

Nyere tids kulturminner er kulturminner fra 1537 og
fremover. Kulturminner eldre enn dette er automatisk
fredet gjennom kulturminneloven, og benevnes auto-
matisk fredete kulturminner.

Loven presiserer videre:

Differensiert skjøtsel ved linjerydding i Moss. Foto: Vidar Asheim Gammelt veifar blir verdifull turvei. Bolærene, Vestfold. Foto:
Vidar Asheim

Med kulturminner menes alle spor etter men-
neskelig virksomhet i vårt fysiske miljø her-
under lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjoner til.

Med kulturmiljøer menes områder hvor kultur-
minner inngår som en del av en større helhet
eller sammenheng.

Etter denne lov er det de kulturhistoriske eller
arkitektoniske verdifulle kulturminner og kul-
turmiljøer som kan vernes.
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Det er sentral og regional kulturminnemyndighet som
avklarer kulturminnenes verdi i nasjonal og regional
sammenheng, gjennom fastsatte prosedyrer. Kom-
munen forvalter kulturminner av lokal verdi, og kan
legge føringer for bevaring av lokale kulturminner
gjennom den kommunale planleggingen. Nasjonale
og regionale kulturminneverdier skal også innarbei-
des i kommunale planer.
De nasjonale og regionale kulturminneverdiene for-
valtes gjennom lovverket og det er den regionale kul-
turminnemyndighet som utøver forvaltningen, og kul-
turminner av nasjonal og regional verdi er bl.a.
registrert i fredningslister. I Østfold er det satt i gang
arbeid med en egen fylkesdelplan for kulturminner
som vil gi føringer for forvaltningen i fylket.

Den kommunal forvaltningen av kulturminneverdiene
gjøres på grunnlag av den kommunale planleggingen
i form av bestemmelser og retningslinjer i kommune-
planen, og ved utarbeiding av f.eks. kulturminneplan.
En slik kulturminneplan kan bl.a. gi føringer for tilpas-
ning av ny utbygging i til eksisterende kulturminnever-
dier og bevaring, og samtidig peke ut områder som
inneholder kulturhistoriske verdier som bør bevares.
Slike styringsdokumenter er viktige for å ivareta disse
verdiene og for å gi utbyggere forutsigbarhet.

Stedsidentitet knyttet til kulturminneverdiene
Utfordringer:
• Å bevare kulturmiljøer som miljøskapende og
identitetsskapende elementer i områder med stort
utbyggingspress bl.a. i forhold til nye krav om are-
alutnyttelse.

• Bevare kulturminner ut fra kulturhistorisk egen-
verdi.

• Få til estetisk gode løsninger for tilpasning av ny
bebyggelse til eldre kulturmiljøer og bygningsmil-
jøer som ivaretar de kulturhistoriske objektenes
egenart på en god måte.

• Unngå at ny bebyggelse blir dominerende eller
skjemmende i forhold til bevaringsverdige byg-
ningsmiljøer.

Virkemidler:
• Overordnede styringsdokumenter som kommune-
delplan i form av kulturminneplan

• Regulering og helhetlige områdeplaner med spe-
sialområde bevaring, med retningslinjer for utbyg-
ging og tiltak innenfor områdene som spesielt
hansyntar kulturminneverdiene. Hva som er viktige
kulturminner og kulturmiljøer avklares med kultur-
minnemyndighet og gjennom utarbeiding stedsa-
nalyse. Stedsanalysen bør inneholde følgende ho-
vedtema; historisk utvikling, natur og landskap,
bebyggelsens organisering, vei- og gatestruktur
og registrering av bygninger og andre enkeltele-
menter. Estetiske kvaliteter skal fremheves.

• Synliggjøre kulturminner og kulturmiljøer på ste-
det ved hjelp av helhetlige grep og god planleg-

ging, skjøtsel, vedlikehold og ved skilting og mer-
king.

Kartlegging og informasjon
Utfordringer:
• Endrede grunnforutsetninger som strukturelle
samfunnsendringer og strukturendring i landbru-
ket, utbygging av infrastruktur og endret boset-
tingsmønster

• Historiske objekter i kulturlandskapet forsvinner
pga mangelfull kartlegging, fordi kunnskap om
kulturminner ikke er systematisert og ikke blir for-
midlet, pga manglende vedlikehold, og mang-
lende skjøtsel som kan resulterer i at kulturminner
gror igjen og blir skadet

• Mangelfull kartlegging og vern av de nyeste kultur-
minnene, f.eks. samtidsarkitektur og arkitektur fra
1900-tallet, industriarkitektur og tekniske anlegg

Virkemidler:
• Registrering av kulturmiljøer, kulturlandskap og
enkeltobjekter, sikring gjennom bevaring og vern,
og planer for systematisk skjøtsel og vedlikehold

• Informasjon og bevisstgjøring omkring kulturmiljø-
enes verdi for å skape gode lokalmiljø og for å
underbygge stedsidentitet og historisk forankring.

• Stimulere til ny bruk av eldre bebyggelse som er
viktig for stedsidentitet; bevaring gjennom bruk.

• Historiske veifar og kulturlandskap integreres i
overordnet grønnstruktur og bør tas opp som eget
tema i forbindelse med utarbeiding av grønnstruk-
turplaner. Dette vil kunne bidra til å sikre tilgjenge-
ligheten til kulturlandskapet.

• Kartlegging av nyere tids kulturminner, f.eks.:
• Festningslandskap og andre militærhisto-
riske anlegg, jfr forsvarets landsverneplan

• industrihistorie
• nyere arkitekturhistorie (funkis, modernisme,
postmodernisme mm)

• tekniske anlegg som f.eks. broer, veganlegg
og jernbane

• monumenter, herunder bygninger med sym-
bolsk verdi som rådhus, kirke mm.
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Overordnet planlegging:
I forbindelse med rullering av kommuneplan skal
kommunen avklare om det er behov for å utar-
beide kulturminneplan, og utpeke områder og
temaer som bør inngå i en slik plan. I forbindelse
med utarbeiding av slik kulturminneplan skal det
blant annet tas opp til vurdering om enkeltbygg
skal vernes etter kulturminneloven. Planen bør
også angi kulturminneområder, enkeltobjekter av
kulturhistorisk verdi og bevaringsverdige byg-
ningsmiljøer som bør vurderes vernet gjennom re-
gulering.

Kulturminneplanen bør peke ut områder som skal
bevares og angi omfang og art av eventuell utbyg-
ging i tilknytning til kulturmiljøer og angi hvor det
ikke skal være tillatt med videre utbygging.

Tiltakshavers ansvar:
I alle plan- og byggesaker har tiltakshaver ansvar
for å innhente informasjon om eventuelle kultur-
historiske verdier i området. Ved utbygging som
berører områder med kulturhistoriske verdier, skal
tiltakshaver utarbeide reguleringsplan med be-
stemmelser som ivaretar kulturminneverdier som

f.eks. bygningsmiljøer og historiske strukturer.
Verneverdi og behov for regulering til bevaring må
avklares med kulturminnemyndighet. Tiltakshaver
er ansvarlig for at kulturminneverdiene også ivare-
tas ved gjennomføring av tiltak.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Estetisk redegjørelse for tiltakets forhold til om-
kringliggende bebyggelse og miljø mht. volum
og byggehøyder

• Materialbruk og fargebruk
• Redegjørelse for utforming av uteområder med
arealer for adkomst, parkering og oppholdsare-
aler

• Bevaring av vegetasjon og viktige vegetasjons-
elementer som gamle trær og alléer eller trerek-
ker, og etablering av ny vegetasjon. Dette skal
sikres i plan og bestemmelse. Gamle trær med
kulturhistorisk og estetisk verdi kan reguleres til
bevaring.

• Ny bebyggelse skal ikke utformes slik at den blir
dominerende eller skjemmende i forhold til be-
varingsverdige eller fredete bygninger, byg-
ningsmiljøer og kulturmiljøer.

Retningslinjer – historiske objekter og anlegg

Gammel industri med ny bruk med tilpasset ny bygningsmasse. Møllebyen Moss. Foto:Lars-Ole Klavestad
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41Retningslinjer

3.1 Randsonene rundt byer og
tettsteder

Helhetlig planlegging
I områder med behov for opprustning og strukturering
og ved fortetting i randsoner til byer og tettsteder i
kommunen, bør det utarbeides kommunedelplaner
med klare bestemmelser for estetikk.
Slike planer bør utarbeides på tvers av kommune-
grenser der avgrensningen av områdene tilsier at
dette er naturlig.

Det bør særlig vektlegges å utarbeide helhetlige pla-
ner i form av kommunedelplan i tilknytning til viktige
innfartsårer til byer og tettsteder i kommunen.

Områder i randsonene hvor det bør utarbeides kom-
munedelplan, skal utpekes i forbindelse med rulle-
ring av kommuneplanen.

Tettstedsgrense
Overordnet planlegging:
I kommuneplan skal det settes av tettstedsgrenser
som definerer langsiktige grenser mellom arealer for
videre utbygging og tettstedsutvikling, og områder
som skal holdes fri for utbygging ut fra hensyn til
natur-, landskapsverdier og jordvern. Tettstedsgren-
sen skal bidra til å skape klare by- og landskapsrom.
Tettstedsgrensen er utformet slik at man unngår
uheldig spredning av bebyggelse langs viktige inn-
fartsårer og slik at man unngår forming av båndbyer.
Det bør settes av brede byggefrie soner langs veg-
nettet frem til byer og tettsteder.

Større rekreasjonsområder ved byer og tettsteder
med landskaps- og friluftsverdi som ikke ønskes ut-
bygget, bør i kommuneplanens arealdel sikres
gjennom formål LNF- med særlige friluftsinteresser
eller spesialområde friluftsliv. Det bør i slike områder
gis retningslinjer for driften av landbruksvirksomhet
og skogbruksdrift for å stimulere til skjøtselsmetoder
som ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene.

Stedsidentitet og stedskarakter
Overordnet planlegging:
Ved alle større byggeprosjekter, fortettingsprosjekter
og infrastrukturtiltak som større vegutbygginger, bør
kommunen stille krav om at det skal utarbeides sted-
sanalyse. Denne skal bl.a. omfatte en landskapsan-
alyse når dette er hensiktsmessig. Analysen gjøres
som en del av planarbeidet med kommunale planer
for å systematisere kunnskap om natur- og land-
skapsverdier på stedet, historie, nåværende situa-
sjon og fremtidsmuligheter.

Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofi-
ler og landskapssilhuetter som kan danne en naturlig
avgrensning av tettstedet og landskapsrom på stedet.

Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver har ansvar for at det ved plan- og byg-
gesaker inngår en faglig utført redegjørelse for og
vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til
seg selv, omgivelsene, og til fjernvirkning. Det er spe-
sielt viktig at tiltakets estetiske sider belyses ved re-
guleringsendring eller søknad om dispensasjon.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Kulturmiljøer og verneverdig bebyggelse skal i
størst mulig grad bevares og inngå i en helhet ved
nye byggeprosjekter som miljøskapende og iden-
titetsskapende element på stedet. Faglig vurde-
ring skal innhentes fra kulturminnemyndigheten.

• Bebyggelsen bør utformes slik at eksisterende be-
byggelsesmønster og landskapsform styrkes. I dette
ligger blant annet å bygge videre på eksisterende
strukturer på stedet som kvartalsstruktur, hovedak-
ser, byggehøyder og -volum, som kan skape orden
og identitet. Det innebærer også å ta spesielle hen-
syn til bebyggelsens utforming mot offentlige møte-
plasser, ferdselsårer og kulturmiljøer slik at disse blir
understreket og forsterket.

• Det bør legges særlig vekt på estetikk i bygningers
form, fasade og materialvalg.

• Viktige vegetasjonselementer i randsoner til byer og
tettsteder skal bevares og videreutvikles for å skape
orden og struktur, skjerme og skille ulike typer areal-
bruk. Trerekker brukes for å understreke viktige linjer,
gi struktur og grønt preg.

• Store enkelttrær og vegetasjonsbremmer som
representerer estetiske kvaliteter på stedet og er
viktige som trivselskapende faktorer skal bevares.

Grønnstruktur, parker og møteplasser
Overordnet planlegging:
I forbindelse med rullering av kommuneplanen bør
det utpekes områder hvor det bør utarbeides grønn-
strukturplaner for randsonene ved byer og tettsteder
som kan bidra til å strukturere områdene.

Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver plikter å kartlegge eksisterende grønn-
struktur og gjøre rede for hvilke tiltak som skal
gjennomføres for å etablere ny og videreutvikle
grønnstrukturen på stedet, og for å gi gode uteområ-
der ved alle byggeprosjekter.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Ved utarbeiding av planer for større områder i by-
enes randsoner skal det legges opp til gode
plassdannelser der dette er naturlige samlings-
punkt i området, f.eks. i tilknytning til butikk og
andre servicetilbud. Det må legges vekt på å ut-
vikle kvalitativt gode offentlige fellesrom. Arealer
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som kan skape intern sammenheng i et område
og knutepunkter prioriteres.

• Grønnstrukturen må forme et internt nett av ferd-
selsårer for gående og syklende som er knyttet
sammen med gjennomgående gangveier. Hensyn
til trafikksikker skolevei skal spesielt vektlegges.
Grønnstrukturen skal ivareta behov for gode leke-
arealer, visuell avskjerming, ivareta biotoper og
bidra til gode opplevelser av nærmiljøet.

• Det skal redegjøres for bruk av vegetasjon som
kan være romdannende og trivselsskapende,
behov for skjermvegetasjon og vegetasjon brukt
for å skille ulike typer arealer fra hverandre.

• Lukkede og lange ubrutte fasader bør i størst
mulig grad søkes unngått, særlig mot offentlige
fellesrom.

• Ved utvikling av felles uterom og møteplasser, skal
det legges vekt på å bevare og videreutvikle vege-
tasjonselementer som vegetasjonssoner og store
enkelttrær som miljøskapende faktor som kan
bidra til å skape gode plassdannelser, strukturere
og skjerme.

• Ved utvikling av offentlige uterom, turveier mm. bør
ulike typer belysning vurderes som er lav og/eller
avblendet, og som kan bidra til rikere opplevelser
av tur- og rekreasjonsområder.

• Ansvar for skjøtsel og drift av grøntområder må av-
klares.

Grå arealer
Overordnet planlegging:
I kommunedelplan eller større områdeplaner i by-
enes randsoner bør det være krav om utarbeiding av
detaljplan som redegjør for bruk og utforming av alle
arealene innenfor planområdet som ønskes utbyg-
get. Detaljplanen skal vise plassering av bebyggelse,
adkomst, parkering og vegetasjonssoner.

I den overordnede arealplanleggingen i kommunen
bør det stilles krav om at det i tilknytning til bygge-
områder for næring skal reguleres inn vegetasjons-
soner og buffersoner i form av f.eks. parkbelter for å
sikre nødvendig opparbeiding av utearealene mht. til
estetikk og skjerming. For at parkbeltene skal ha god
virkning, er det nødvendig at de utarbeides med en
romslig dimensjon.

Tiltakshavers ansvar:
Ved nybygging, utvidelse eller bruksendring til ny
virksomhet i næringsområder og områder for offent-
lige formål, og ved utarbeiding av arealplaner, skal til-
takshaver gi en faglig redegjørelse for bruk og utfor-
ming av utearealer f.eks. gjennom utarbeiding av
utomhusplan der dette er hensiktsmessig.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• I forbindelse med utarbeiding av plan eller bygge-

søknad ved etablering av virksomhet som krever
store utearealer til parkering, trafikkmanøvrering og

lagring, skal det vurderes og redegjøres for forming
av arealene og bruk av vegetasjon, kantmarkering
og terrengsprang egnet til å bryte opp og struktu-
rere store ubrutte flater. Det bør inngå arealer for
opparbeiding av vegetasjon som kan bidra til å
strukturer arealene, skjerme og være romdannende.
Det bør benyttes vegetasjon i treskikt. Planer for
grøntanlegg bør utarbeides av fagkyndige. Kommu-
nen bør sikre ferdigstillelse av grøntanlegg ved å ta
inn rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for
hele området.

• Ved opparbeiding av parkeringsarealer eller etable-
ring av virksomheter som krever store flater, bør de
ulike arealene klart avgrenses med kantmarkering
og vegetasjon slik at arealer med ulike funksjoner
skilles og slik at helhetsinntrykket innenfor sammen-
hengende områder blir ryddig og strukturert. Det er
viktig å visuelt skille ulike trafikkarealer, spesielt fot-
gjengerarealer fra øvrige trafikkarealer.

• I større næringsområder skal det søkes å motvirke
barrierer i form av lange gjerder og store trafikk-
arealer, og det skal legges til rette for stier og for-
bindelseslinjer der det er behov for gjennomgå-
ende gang- og sykkelarealer.

• Ansvar for skjøtsel og drift av grøntområder må av-
klares.

Reklame/lys
Overordnet planlegging:
Ved utarbeiding av kommunedelplan for randsoner,
skal det legges føringer for bruk av skilt, reklame og
belysning gjennom retningslinjer. Det bør vurderes
og eventuelt pekes ut områder hvor det må utarbei-
des skilt- og belysningsplan som redegjør for behov
for belysning, samt utforming og plassering av lys,
skilt og reklameinstallasjoner. Skiltplan bør inngå i
beskrivelse av bygningers fasader i sentra, ved
større byggetiltak og langs større samferdselsårer.

Tiltakshavers ansvar:
I alle plan- og byggesaker for næringsområder skal
tiltakshaver sørge for en faglig redegjørelse for bruk
av skilt, reklame og belysning, eventuelt som del av
utomhusplan. Ved planlegging og utbygging av
større sammenhengende næringsområder skal til-
takshaver utarbeide skilt og belysningsplaner.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Skilt og reklameinnretninger skal utformes slik at
de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i
forhold til seg selv og omgivelsene, og ekspone-
ring mot gjennomgangstrafikk og store land-
skapsområder bør unngås.

• Frittstående reklameinnretninger og flagg/vimpler
skal unngås.

• For større næringsområder eller detaljhandelspar-
ker skal det tilstrebes å samle informasjon om be-
driftene gjennom normert visning. Dette innebæ-
rer at det settes opp informasjonsskilt langs
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viktige samferdselsåre eller ved adkomst til næ-
ringsområdet, og at eventuell reklame kun vises
ved den enkelte bedriften uten å eksponeres ut
mot viktige samferdselsårer eller å gi uheldig fjern-
virkning mot tilgrensende områder.

• Innenfor større naturlig sammenhengende
områder skal det tilstrebes enhetlig bruk av lysar-
maturer og vegmøblering.

3.2 Landskapet langs
hovedvegnettet og jernbane
Opplevelse av Østfoldlandskapet
Overordnet planlegging:
I forbindelse med rullering av kommuneplan bør kom-
munen i samråd med vegmyndighet og reiselivsorga-
nisasjoner peke ut områder langs hovedvegstrek-
ninger og prioriterte vegstrekninger for
reiselivssatsing, hvor det skal legges særlig vekt på å
opprettholde og videreutvikle landskapsopplevelse
bl.a. ved at kulturlandskapets estetiske verdier
pleies. Det bør identifiseres virkemidler for å oppnå
dette målet, f.eks. i form av rydding av kratt og skog
for å opprettholde fine utsiktspunkter og lengre
strekninger med utsyn, eller etablering av skjermve-
getasjon der dette er hensiktsmessig. Skjermvegeta-
sjon kan være både trær og busker. Det bør også vur-
deres naturlike plantninger, det vil si en kombinasjon
av viltvoksende trær og busker. Det bør pekes ut
strekninger som skal holdes åpne og fri for ny be-
byggelse.

Kommunen bør i samarbeid med vegmyndighet og
reiselivsorganisasjonene peke ut områder hvor det
bør legges til rette for rasteplasser som skal gis en
god utforming og som ved sin plassering kan bidrar
til en positiv eksponering av landskap og sted.

Tiltakshavers ansvar:
Ved utbyggingsprosjekter der det stilles krav om
støyskjerming, er tiltakshaver ansvarlig for fagkyndig
utarbeidet detaljplan. Detaljplanen skal redegjøre for
tiltakets plassering, form, farge ogmaterialbruk, samt
forhold til omgivelsene.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Ved nødvendige støyskjermingstiltak skal det re-
degjøres for tiltakets estetiske kvalitet og forhold
til omgivelsene mht. omfang, materialbruk og far-
gevalg i samarbeid med vegmyndighet der dette
er aktuelt. Det bør tilstrebes variasjon mellom
skjemvoll, skjermvegg, vegetasjon og områder
som holdes åpne, i intervaller som er tilpasset kjø-
rehastighet på strekningen.

• Støyskjerming og vegetasjon bør tilpasses landska-
pet, f.eks. ved at det brukes stedegne vekster som
kan bidra til å underbygge landskapskarakteren.

• Ny bebyggelse bør legges bak eksisterende støy-
skjermer.

• Skjemmende bruk av skilt, reklame og lyseffekter
som eksponeres mot hovedvegnettet bør unngås.
All bruk av skilt, reklame- og lysinstallasjoner som
eksponeres mot gjennomfartsårer skal vurderes.

Stedsidentitet/orientering i landskapet
Overordnet planlegging:
Kommunen bør i forbindelse med rullering av kom-
muneplan, søke samarbeid med vegmyndighet og
reiselivsorganisasjoner for å forme strategier for hvor
og hvordan man best kan markere viktige innfallspor-
ter til region, by, tettsted eller andre viktige områder
av betydning for reiseliv og som er viktige identitets-
bærere i kommunen.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Viktige innfallsporter til region, by eller tettsted bør
markeres f.eks. gjennom bruk av kustnerisk ut-
smykning som sier noe om stedet, eller andre ele-
menter som vegetasjon og naturformasjoner som
er særegne for stedet.

• Gløtt eller utsyn mot byer og tettsteder som pas-
seres skal vies spesiell oppmerksomhet mht.. ut-
forming og opparbeiding

• Spesielle landemerker bør fremheves.
• Utforming av kryss og avkjørsler fra hovedvegnet-
tet bør signalisere at det er en by eller et tettsted
man kommer til gjennom grad av opparbeiding og
f.eks. utsmykning som symboliserer stedet.

3.3 Næringsbygg og
næringsarealer
Overordnet planlegging:
I kommuneplan og eventuelle kommunedelplaner
bør det inngå retningslinjer for bruk av skilt, reklame
og lyseffekter.

Kommunen bør stille krav om utarbeiding av skiltplan
og belysningsplan som redegjør for all bruk av skil-
ting og reklame ved utbygging av større helhetlige
områder for næringsutvikling.

Kommunen bør i kommuneplanens arealdel stille
krav om faglig redegjørelse for estetisk virkning og
kvalitet i alle plan- og byggesaker i tilknytning til næ-
ringsformål. En slik redegjørelse må omhandle byg-
ningers volum, høyde, farge- og materialbruk og for-
hold til omkringliggende landskap og bygninger. Det
skal også redegjøres for arealene rundt bygninger
og angi ulike funksjoner som skal inngå. Av trafikk-
messige og estetiske grunner bør ikke industri- og
næringsområder eksponeres mot motorveilandska-
pet. For å belyse de estetiske sider bør det stilles
krav om detaljplan f.eks. i form av utomhusplan.
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Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver skal sørge for en faglig redegjørelse for
all bruk av reklame, skilt og belysning i forbindelse
med plan- og byggesaker.

Tiltakshaver har ansvar for at det ved plan- og byg-
gesaker inngår en faglig utført redegjørelse for og
vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til
seg selv, omgivelsene, og til fjernvirkning.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Bruk av skilt og andre reklameeffekter skal inngå i
beskrivelse av bygningers fasader.

• Reklame og skilt på fasader skal ikke ha et større
omfang enn nødvendig for å formidle virksomhe-
tens navn og eventuelt logo.

• Det skal redegjøres for all bruk av belysning, og
eventuell uheldig fjernvirkning skal unngås.

• Bruk av vegetasjon i form av skjermbelter, buffer-
soner og samplantinger som egner seg til å struk-
turere utearealene og fungere som skjerming. Det
bør tilstrebes bruk av stedegen vegetasjon der
dette kan bidra til å underbygge stedskarakteren.

• Det skal redegjøres for bruk av utearealer og
eventuelle store grå arealer skal søkes brutt opp
med vegetasjon, kantmarkeringer og terreng-
sprang f.eks. i form av terrengmurer.

• Ansvar for skjøtsel og drift av grøntområder må av-
klares.

• Det skal tas hensyn til omkringliggende land-
skaps- og naturverdier, og øvrig grønnstruktur i
området. Store fyllinger skal unngås.

• Parkeringsarealene bør inneholde innslag av tre-
vegetasjon som kan bryte opp flatene, og være
romdannende.

• God formgivning i bygninger hvor volum, byg-
ningshøyde, materialbruk, fargebruk og plasse-
ring i terreng er tilpasset omgivelsene.

3.4 Landbruksområder
Landbrukets bygninger med utearealer
Overordnet planlegging:
Kommunen skal gjennom retningslinjer i kommune-
planens arealdel og eventuelle temaplaner som om-
handler tiltak innenfor landbruket, stille krav om at det
gis en god og stedstilpasset utforming som tar hen-
syn til eksisterende bygningsmiljø, kultur- og land-
skapsverdier på stedet. Det må spesielt legges fø-
ringer innenfor arealer definert som regionalt viktige
kulturlandskap.

Tiltakshavers ansvar:
Ved nye byggetiltak eller større ombygginger på
landbrukseiendom skal tiltakshaver sørge for at det
foreligger faglig redegjørelse for tiltakets estetiske
virkning i forbindelse med byggesaksbehandling
eller byggemelding. Det skal redegjøres for estetisk

utforming av bygninger og anlegg, og konsekvenser
for natur- og landskapsverdier, kulturminneverdier og
bygningsmiljø som berøres av tiltaket.

Hensyn som skal ivaretas i plan-, bygg- og meldings-
saker:
• Ved plassering av nye driftsbygninger skal det tas

hensyn til eksisterende tun og bygningsstruktur på
eiendommen, og nye bygninger bør søkes gitt en
god tilpasning i forhold til bakgrunn, tun, topografi
og vegetasjon. Der dette er mest hensiktsmessig,
legges ny bebyggelse i nytt eller utvidet tun.

• Ved stor grunnflate bør mulighet for å splitte opp
bygningsmasse eller lage vinkelbygg vurderes når
dette kan bidra til en bedre tilpasning til terreng,
landskap og øvrige strukturer på gården.

• Nye driftsbygninger i landbruket bør ha et harmonisk
forhold mellom bygningsbredde, bygningshøyde og
takvinkel, slik at bygningene i størst mulig grad har-
monerer med tradisjonelt bygningsuttrykk på land-
brukseiendommer. Forholdet mellom gesimshøyde
og mønehøyde må minimum være 1:1, og takvinkel
ikke være mindre enn 1:3.

• Det bør ved store nye tiltak på landbrukseiendom-
mer utarbeides detaljplan, f.eks. i form av utomhus-
plan som angir plassering av bygninger, ulike drifts-
funksjoner og områder for beplantning.
Landskapsestetiske vurderinger bør følge slik
detaljplan.

• Nye tekniske installasjoner på landbrukseiendom-
mer som silo og gjødselkum skal gis en terrengtil-
passet plassering, fortrinnsvis i en helhetlig
sammenheng med eksisterende bygningsstruktur.
Bruk av skjermvegetasjon i flere sjikt skal vurderes
(både trær og busker).

• Vegetasjon som tuntrær, hager og vegetasjons-
bremmer i tilknytning til gårdsbebyggelse bør beva-
res og videreutvikles, og søkes brukt som sammen-
bindende element mellom ulike bygningsstrukturer.

• Nye driftsbygninger skal søkes tilpasset lokal byg-
geskikk og eksisterende bebyggelse på gården i
materialvalg, formspråk, fargebruk og detaljering.

• Ved utvikling av tilleggsnæring eller omlegging av
drift på landbrukseiendommer, skal det redegjøres
for og dokumenteres mulig gjenbruk av eksiste-
rende bygningsmasse på eiendommen gjennom til-
passet ombygging eller tilbygg.

Tilleggsnæringer
Tiltakshavers ansvar:
Ved utvikling av tilleggsnæringer i landbruket, skal til-
takshaver sørge for at det gis en faglig redegjørelse
for estetisk kvalitet og visuell virkning i landskapet
ved nye byggetiltak, ombygginger og tilbygg. Det
skal også redegjøres for forming og bruk av utearea-
ler til ulike funksjoner, og mulig gjenbruk av eksiste-
rende bygningsmasse.
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Hensyn som skal ivaretas i plan-, bygg- og meldings-
saker:
• Lysforurensning og uheldig fjernvirkning bør
søkes unngått og dempes gjennom plassering og
landskapstilpasning av veksthus, og ved bruk av
skjermende materiale innvendig i veksthus som
reflekterer lyset, og bruk av skjermvegetasjon eller
skjermvoll der dette er hensiktsmessig.

• Nødvendig utendørs konstruksjoner i tilknytning til
utvikling av tilleggsnæring, f.eks. inngjerding,
lavvo, mm bør utformes med et formspråk, materi-
albruk og fargesetting som er tilpasset landskap
og lokal byggeskikk.

• Uheldig fjernvirkning bør unngås.
• Ved bruk av utmarksområder i tilleggsnæring, må
stedlige landskaps- og naturverdier hensyntas.

3.5 Spredt utbygging
Landskapsbildet og landskapstilpasning
Overordnet planlegging:
Omfanget og lokalisering av spredt utbygging skal
defineres i kommuneplanene. Spredt utbygging skal
begrenses og bare skje innenfor rammene som er
gitt i fylkesplanens kapittel 5.14. I henhold til ny plan-
og bygningslov skal dispensasjonspraksis innskjer-
pes.

Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofi-
ler og landskapssilhuetter i forbindelse med at det
utpekes områder for spredt utbygging i kommune-
planen. Likeledes bør områder hvor tiltak kan få uhel-
dig fjernvirkning eller områder som eksponeres mot
vassdrag og kyst ikke avsettes til spredt utbygging.

Tiltakshavers ansvar:
Der byggverk vil få en fjernvirkning, eller lokaliseres
som landemerke må tiltakshaver la utarbeide særskilt
estetisk analyse.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
Ved tiltak i områder for spredt utbygging skal føl-
gende vektlegges:
• Ved søknad om byggetiltak i områder for spredt
utbygging skal det legges spesiell vekt på å vur-
dere tiltakets fjernvirkning. Utbygging som kan få
uheldig fjernvirkning eller eksponeres mot vass-
drag og kyst skal ikke tillates.

• Det må legges vekt på god tilpassing av bebyg-
gelse i terrenget. Dette bør illustreres i forbindelse
med byggesøknad/reguleringsplan slik at bygge-
melding følges av situasjonsplan som viser plas-
sering av bygninger på tomta, terrengtilpasning av
bygninger og adkomstvei, størrelse og bygnings-
høyde og annen arealdisponering i forbindelse
med utbygging.

• Eksisterende vegetasjon bør ikke fjernes utover
det som er nødvendig for å få ført opp bygninger

og opparbeidet adkomstveg, parkering og nød-
vendig uteareal rundt bolig. Trasé for vann, avløp
og kabler som ikke legges langs vei, skal istand-
settes med stedegen vegetasjon.

• Farge og materialbruk bør være dempet. Der det
ikke strider mot intensjonen om visuell demping,
bør søkes å brukes farger og materialer som gjen-
speiler tradisjonell og lokal byggeskikk. Material-
bruk og farger bør spille sammen med omgi-
velsene og være naturtilpasset. Signalfarger bør
unngås, også på bygningsdetaljer. Imidlertid må
det gjøres en helhetlig vurdering i valg av farge.
Enkelte kulturmiljøer, som for eksempel langs kys-
ten, kan være tjent med bruk av farger som gjen-
speiler tradisjonell byggeskikk selv om dette ikke
er visuelt dempede uttrykk.

Sårbare områder
Overordnet planlegging:
Verdifulle landbruks-, natur-, frilufts, landskaps- og
kulturminneområder skal bevares mest mulig
sammenhengende. Biologisk mangfold skal vektleg-
ges i de kommunale planene. Kulturminner og kultur-
miljø skal være en integrert del av areal-, miljø- og
ressursplanleggingen, i kommunene og på regionalt
nivå.

Hva som regnes som spredt utbygging, framkommer
av fylkesplanens retningslinjer.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Spredt utbygging må skje i henhold til fylkespla-
nens retningslinjer og kan bare skje under forut-
setning av at den ikke kommer i konflikt med fri-
luftsinteresser, miljøverninteresser, kulturminner
og kulturminneområder, verdifulle landskap eller
trafikksikkerhetshensyn. Spredt utbygging skal
ikke skje på dyrka mark. Det bør settes av tilstrek-
kelige korridorer i tilknytning til etablerte ferdsels-
årer for friluftsliv i LNF-områdene, som stier, skil-
øyper m.m. hvor spredt utbygging ikke skal være
tillatt.

• Farge- og materialbruk og tilpasning til lokal byg-
geskikk bør spesielt vektlegges i kulturlandskaps-
områder.

3.6 Kystsone og vassdragsnære
områder
Overordnet planlegging:
Kommunen skal peke ut områder for etablering av
småbåtanlegg langs kyst og vassdrag i forbindelse
med rullering av kommuneplanen. Kommunen bør
søke samarbeid med regionale myndigheter og kom-
muner som grenser til samme kystlinje eller vassdrag
for å avklare behov og legge strategier for utbygging
av småbåtanlegg.
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I kommuneplanen skal det gis retningslinjer og stilles
plankrav med hensyn til ny utbygning og fortettings-
prosjekter i strandsonen. Det bør utformes retnings-
linjer mht.. byggehøyde, farge- og materialbruk, og
maksimalt tillatt størrelse, samt angis kriterier for lo-
kalisering av ny bebyggelse. I henhold til ny plan- og
bygningslov skal dispensasjonspraksis innskjerpes.

Tiltakshavers ansvar:
Ved påbygg og nybygg i strandsonen skal tiltaksha-
ver sørge for at det foreligger faglig redegjørelse for
tiltakets estetiske virkning i forbindelse med plan-
eller byggesaksbehandling.
Det skal redegjøres for estetisk utforming av byg-
ninger og anlegg, og konsekvenser for natur- og
landskapsverdier, kulturminneverdier og eventuell
fjernvirkning.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Landskapshensyn ved tilbygg og nybygg. All be-
byggelse skal tilpasses det naturlige terreng og
utformes på en slik måte at den eksponeres minst
mulig. Tiltak skal utformes slik at de i minst mulig
grad endrer bebyggelsens fjernvirkning.

• Det bør tas spesielt hensyn til områder som er
foreslått vernet og landskap av regional betyd-
ning. Kommunenes planer og registreringer av
verdifulle landskap og biotoper legges til grunn.

• Bebyggelsen i strandsone og langs vassdrag bør
ikke overstige en etasje unntatt i de tilfeller der en
høyere bebyggelse gir bedre tilpasning til lokal,
eksisterende beyggelse på stedet. Bolighus,
landbruksbebyggelse og næringsbygg kan ha
andre tradisjoner for byggeskikk enn fritidshus, og
derfor kan det også være andre hensyn som er fø-
rende.

• Ny bebyggelse må tilpasses til eksisterende be-
byggelse ved fortetting, nybygg og ombygging,
særlig i særegne kulturmiljøer og områder for rei-
selivssatsning.

• Størrelse på bebyggelse bør begrenses ut fra
hensyn til fjernvirkning og privatiseringseffekt

• Fasadelengde mot sjøen bør være kortest mulig.
• Høyde, takform, materialvalg og fargesetting må

være slik at bebyggelsen ikke stikker seg ut. Materi-
aler og farger skal være naturtilpassede og signal-
farger skal unngås, også på belistning, vinduer og
andre bygningsdetaljer. Imidlertid kan man i enkelte
kulturmiljøer være tjent med bruk av mer framtre-
dene farger for å ivareta tradisjonell byggeskikk.
Materialer må være ikke-reflekterende, og nye store
vindusflater bør unngås.

• Ved endring av bestående bebyggelse må både
eksisterende og ny bebyggelse alltid dokumente-
res i søknaden – både med plantegninger og fa-
sadeoppriss.

• Veranda, terrasse og uteplass skal tilknyttes byg-
ninger, tilpasses det naturlig eksisterende terreng
og legges lavest mulig.

• Oppføring av frittliggende terrasser og opparbei-
det uteplass skal unngås.

• Unngå frittstående lykter og installasjoner som
flaggstenger og frittliggende plattinger

• Utvidelse av eksisterende adkomstveier og an-
legg av nye veier, parkeringsplasser eller gang-
stier skal unngås. Unntatt fra dette er om turstier
og parkeringsplasser tilrettelegges for bedre ad-
komst for allmennheten til friluftsområder.

• Løse gjenstander bør ikke plasseres synlig i
strandsonen.

• Det bør søkes unngått bruk av hageplanter og
plen i utmark.

• Eksisterende vegetasjon bør bevares; spesielt
skjermvegetasjon og vegetasjon som skiller
mellom innmark og utmark

• Innhegning av eiendommer, eller oppføring av
gjerder og levegger skal unngås. Det kan vurde-
res innhegning dersom dette fremmer lokal, tradi-
sjonell byggeskikk og ikke hindrer allmennhetens
tilgjengelighet.

• Båtopplag skal ha en plassering som gir minst
mulig fjernvirkning. Det bør stilles krav om skjer-
ming f.eks. i form av vegetasjonsbelter.

3.7 Vegetasjon i landskapet
Overordnet planlegging:
I kommuneplanen skal det legges føringer for beva-
ring av viktige grøntdrag og enkeltstående vegeta-
sjonselementer i den overordnede grønnstrukturen.
Vegetasjonssoner og enkeltstående vegetasjonsele-
menter av stor betydning for landskapsbildet som
bør bevares, utpekes i forbindelse med rullering av
kommuneplan eller delplan og utarbeiding av grønn-
strukturplaner.

I forbindelse med utarbeiding av kommunedelplaner
for randsoner rundt byer og tettsteder, og større hel-
hetlige områdeplaner bør det utarbeides grønnstruk-
turplan som kan bidra til å strukturere estetisk
sammensatte omgivelser og binde grønnstrukturen
sammen. Områder det bør utarbeides grønnstruktur-
plan for utpekes ved rullering av kommuneplan.

Tiltakshavers ansvar:
Ved nye byggetiltak eller ved fortetting innenfor ek-
sisterende byggeområder er det tiltakshavers ansvar
å innhente informasjon om eller å kartlegge eventu-
elle vegetasjonsverdier som eksisterer i området.
Slike verdier kan være registrert i grønnstrukturpla-
ner som omfatter området, eller i forbindelse med re-
gistrering av historiske bygninger og anlegg. Tiltaks-
haver har ansvar for at verdifull vegetasjon ivaretas
og integreres ved nye utbyggingstiltak.
Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• I randsonene rundt byer og tettsteder og i land-
brukets kulturlandskap skal romdannende vegeta-
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sjon som skogkanter og vegetasjonskanter søkes
bevart, og bør det legges til rette for å etablere slik
vegetasjon der det mangler, spesielt i forhold til
tettstedsavgrensning og for å binde sammen
grønnstruktur

• Det skal tas spesielt hensyn til gamle trær og ve-
getasjon som kan bidra til strukturering av
sammensatte estetiske områder og som er viktige
estetiske og trivselsskapende faktorer på et sted.

• Ved rydding av kraftledningstraseer skal det leg-
ges opp til differensiert skjøtsel slik at vegetasjon
som ikke kommer i konflikt med linjeføring og som
bidrar til at inngrep i naturlandskapet begrenses
får stå f.eks. einer, hyll og andre lave trær og busk-
vekster.

3.8 Historiske objekter og anlegg
Overordnet planlegging:
I forbindelse med rullering av kommuneplan børkom-
munen avklare om det er behov for å utarbeide kul-
turminneplan, og utpeke områder og temaer som bør
inngå i en slik plan. I forbindelse med utarbeiding av
slik kulturminneplan skal det blant annet tas opp til
vurdering om enkeltbygg skal vernes etter kulturmin-
neloven. Planen bør også angi kulturminneområder,
enkeltobjekter av kulturhistorisk verdi og bevarings-
verdige bygningsmiljøer som bør vurderes vernet
gjennom regulering.

Kulturminneplanen bør peke ut områder som skal be-
vares og angi omfang og art av eventuell utbygging i
tilknytning til kulturmiljøer og angi hvor det ikke skal
være tillatt med videre utbygging.

Tiltakshavers ansvar:
I alle plan- og byggesaker har tiltakshaver ansvar for
å innhente informasjon om eventuelle kulturhisto-
riske verdier i området. Ved utbygging som berører
områder med kulturhistoriske verdier, skal tiltaksha-
ver utarbeide reguleringsplan med bestemmelser
som ivaretar kulturminneverdier som f.eks. bygnings-
miljøer og historiske strukturer. Verneverdi og behov
for regulering til bevaring må avklares med kulturmin-
nemyndighet. Tiltakshaver er ansvarlig for at kultur-
minneverdiene også ivaretas ved gjennomføring av
tiltak.

Hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker:
• Estetisk redegjørelse for tiltakets forhold til om-
kringliggende bebyggelse og miljø mht. volum og
byggehøyder

• Materialbruk og fargebruk
• Redegjørelse for utforming av uteområder med
arealer for adkomst, parkering og oppholdsarealer

• Bevaring av vegetasjon og viktige vegetasjonsele-
menter som gamle trær og alléer eller trerekker, og
etablering av ny vegetasjon. Dette skal sikres i
plan og bestemmelse. Gamle trær med kulturhis-
torisk og estetisk verdi kan reguleres til bevaring.

• Ny bebyggelse skal ikke utformes slik at den blir
dominerende eller skjemmende i forhold til beva-
ringsverdige eller fredete bygninger, bygningsmil-
jøer og kulturmiljøer.
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