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Hvordan sikre estetiske kvaliteter i plan- og byggesaker?   

 

Kommunedirektørens innstilling til vedtak: 

 
Tromsø trenger å styrke fokus på arkitektur og estetikk.   

1. Det skal legges vekt på at arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og byggesaksprosesser. 

a. Arkitektur og estetikk skal være gjennomgående tema i saksbehandling av alle plan- og 
byggesaker.  

b. Det skal utarbeides tydeligere retningslinjer for fremstilling av planer/saksbehandling. 
Planbestemmelser skal sikre at tiltaket gjennomføres i tråd med det som er 
presentert/illustrert i planprosessen. 

c. Utforming av viktige prosjekt som får betydning og ringvirkninger for bl.a. omgivelsene skal 
avklares på plannivå. Overgangen fra plansak til byggesak skal kvalitetssikres. Det skal 
foretas en vurdering av denne type prosjekt i forhold til krav om at de utformes i 
arkitektkonkurranse eller parallelle oppdrag.  

2. Kommuneplanens arealdel (KPA) skal revideres og det bør vedtas bestemmelser om hvordan 
utforming, arkitektur og estetikk kan ivaretas på en god måte i planprosessen.   

3. Tromsø kommune skal ta en aktiv rolle for å styrke arkitektur og estetikk som tema i 
samfunnsdebatten gjennom dialog og samarbeid med andre aktører.  

 

 
Mari Enoksen Hult Mette Mohåg 
Konst. kommunedirektør Avd. leder bymiljø  
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HVA SAKEN GJELDER  

I møte i Kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) 12.06.20 ble det stilt spørsmål om estetikk i 
byutviklingen. KOBY gjorde følgende vedtak:  
 

Administrasjonen legger frem en sak til KOBY sitt møte i september hvor det foreslås hvordan man 

politisk kan sikre at viktige bygg realiseres med god kvalitet når det gjelder endelig 

estetikk/form/fasade og materiale. 

 
Bestillingen har tatt litt lengre tid enn forutsatt. I mellomtiden har det også vært ytret et ønske om 

mer fokus på estetikk og arkitektur i byutviklingsdebatten. Denne saken avgrenses til selve 

bestillingen fra KOBY, og belyser fagfeltet estetikk og arkitektur og hva det dekker. Hovedvekten i 

saken er lagt på å drøfte og anbefale hvordan fagfeltet kan sikres oppfølging i den kommunale 

saksbehandlingen. Saken går ikke dypt inn i problemstillingene, men gir en anbefaling til løsning med 

videre arbeid.  

 

SAKSUTREDNING  

Arkitekturens betydning 

Først former vi våre bygninger, så former de oss  
Winston Churchill 

 

Denne erkjennelsen gjelder fortsatt, og den gjelder et komplekst samspill i alle våre omgivelser; 

bygninger, byrom og samspillet med landskapet. De bygde omgivelsene preger oss, vår 

samfunnstilhørighet og identitet, de kan legge til rette for samfunnsdeltakelse, eller skape hindringer. 

Våre bygde omgivelser er en del av hverdagen, minnene og livene våre. Kvalitet i arkitektur og estetikk 

er viktige virkemidler for å skape attraktivitet, identitet og merverdi.  

 
Våre fysiske omgivelser blir diskutert i plan- og byggesaker, men det viser seg likevel at sluttproduktet 
ikke alltid er det samme som ble presentert i planprosessen. Dette igjen resulterer i at vi ofte får 
debatter om arkitektur og estetikk i etterkant. Bygninger som Solseilet, Storhaugen, Grand hotell og 
studentboligene på Stakkevollvegen er ulike, men har til felles at de har skapt størst debatt etter 
realisering. Dette kan også tyde på at arkitektur og estetikk ikke løftes nok frem eller drøftes godt nok i 
saker som utredes, at disse diskusjonene ikke vektlegges nok i debatten, og/eller at sluttproduktet 
endres undervegs. Vi kan oppleve at en detaljregulering «selges» inn med lekre og litt abstrakte 
tegninger, som i neste omgang endres til noe helt annet i byggesaken og det som bygges.  
Viktige prosjekt må bestemmes konkret i detaljregulering og «følges over» til byggesak og illustrasjoner 
må forplikte. 
 
 

Lovhjemler og begreper  
 

Arkitektur er estetisk organisering av praktisk virkelighet  
Elias Corneil (arkitekturhistoriker) 

 
Forming av omgivelsene er ikke pynt.  
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Plan- og bygningsloven (pbl.) har åtte fagområder som er likestilte: estetikk, helse, brann, konstruksjon, 
trafikk, infrastruktur, bærekraft og universell utforming. Arkitekturen samordner alle lovkravene til og 
gjør arkitektur til lovens overordna paraplybegrep for alle disse fagområdene, også estetikken. Men der 
de andre fagområdene kan brytes ned i ulike konkrete kvantitative kravspesifikasjoner, vil alltid estetikk, 
og derved også arkitektur, være basert på kvalitative skjønnsmessige vurderinger.1  

 
Begrepet «utforming av tiltaket» (pbl. §29-1) omfatter altså ikke bare estetikk, det tar opp i seg alle krav 

til tiltaket. Kunnskap om kvalitet i utforming er et eget fagfelt innenfor en flerfaglig planleggingspraksis. 

Moderne planlegging og kommunal forvaltning preges av så mange utredningskrav at en kan få en 

oppfatning av at planlegging er å sjekke om alle krav er utredet. Men utforminga er det som svarer på 

lovverk, analyser og utredninger, og gir den formen som blir våre fysiske konkrete omgivelser. 

Utredningene er faktorene, men arkitekturen er summen i ligningen.  

Referanser til hjemler for estetikk, arkitektur og utforming i pbl. 2008 

 
Utforming av omgivelsene er definert flere steder i pbl. Lovforberedelsene til gjeldende pbl 2008 slår 
fast at2:  

• Krav til «god arkitektonisk utforming» innføres som overordnet prinsipp 

• Krav til «arkitektonisk utforming» sikter ikke bare til tiltakets utseende, det innebærer at alle krav 

som stilles til tiltaket skal innarbeides i den endelige utformingen.  

Lovteksten er ikke like fokusert, men pbl. har relevante formuleringer om utforming både tilknyttet 
kommuneplan, reguleringsplan og i byggesaksdelen. 

 
Kap 3   Oppgaver og myndighet i planleggingen 

 §3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:  

e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser (..) 

 

Kap 11. Kommuneplan  

 § 11-11 (det kan gis bestemmelser om) lokalisering og utforming av bygninger og anlegg  

 § 11-9.6 (kan gis nærmere bestemmelser om) estetikk  

 

Kap 12. Reguleringsplan  

 § 12-1 Reguleringsplan (..) angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

 § 12-7.1 (kan gis nærmere bestemmelser om) utforming, herunder estetiske krav 

 

Kap 29. Krav til tiltak (Byggesaksdelen)  

 § 29-1 Utforming av tiltak: Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det 

får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av 

denne lov. 

 § 29-2 («Skjønnhetsparagrafen») Visuelle kvaliteter: Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 

prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg 

selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

 

                                                
1 Eskild Narum Bakken (ENB): «Digitalisering av estetikkbestemmelser» 
https://www.regjeringen.no/contentassets/73403e1805af44ed90347ca165371d64/narumbakken.pdf 
2 Ot.prop. nr 45 (2007-08) s 229 og 341 

https://www.regjeringen.no/contentassets/73403e1805af44ed90347ca165371d64/narumbakken.pdf
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Ulike definisjoner av estetikk, visuelle kvaliteter og arkitektur  

Som vi ser over er det flere overlappende begreper i dette fagfeltet. Statens arkitekturpolitikk 
Arkitektur.nå (2009)3 definerer disse fire sentrale begrepene slik:  

Plan - og bygningsloven legger føringer for arkitektonisk kvalitet og benytter begrepene: estetisk 
utforming av omgivelsene, visuelle kvaliteter og arkitektonisk utforming og byggeskikk.  

1) Formuleringen estetisk utforming av omgivelsene henspiller både på god utforming av bygde 
omgivelser, gode bomiljøer og ivaretakelse av kvaliteter i landskapet.  

2) Med gode visuelle kvaliteter menes at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at 
andre visuelle kvaliteter skal være ivaretatt i prosjektering og utførelse, som samspill mellom volum og 
høyde, fasadeuttrykk med videre.  

3) Begrepet god arkitektonisk utforming anvendes som et samlebegrep for integrering av visuelle 
kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming i utformingen av det enkelte tiltak.  

4) God byggeskikk benyttes om arkitektur forstått som gode bygde omgivelser. Byggeskikk brukes for 
eksempel i forbindelse med Husbankens arbeid for å fremme god arkitektur. Begrepet ble også benyttet i 
Statens byggeskikkpris, en hederspris som Kommunal - og regionaldepartementet årlig deler ut til 
byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og 
miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Prosjektene skal ha god 
arkitektonisk utforming og oppfylle sentrale krav til miljø, tilpasning og universell utforming.  

(Den nevnte Statens byggeskikkpris er nå overført til DiBK og kalles Statens pris for byggkvalitet).  

 
Viktige vurderingstema 

Vedtaket i KOBY fokuserer på god kvalitet, viktige bygg og endelig utforming.  

God kvalitet i arkitektur og estetikk er vanskelig å predefinere, fordi det oppstår i samspill mellom det 
aktuelle prosjektet og omgivelsene. Men arkitektur og estetikk er kunnskapsbaserte fagfelt som kan 
forstås, beskrives og diskuteres slik at konsekvensene er kjent før vedtak og gjennomføring. 

En bygning står alltid i en sammenheng. 

Kunnskapen om den bygde byen er den viktigste referansen for å kunne vurdere nye prosjekter. I 

Tromsø er dette bl.a. kunnskap om byen i landskapet, siktlinjene til landskapet rundt, bystrukturen med 

havnefronten og allmenningene, byrommene med solvegger og le for vinden, bebyggelsesstrukturen 

med gatene og bakgårdene og bygningene, både de som står i rekke og ikonene.  

Når man har tillatt Solseilet midt i de lave, historiske trehuskvartalene kan det vitne om manglende 
forståelse av kontekst. Studentboligene på Stakkevollvegen står i veien for den ikoniske utsikten mot 
tindene i fond av Storgata mot nord, trolig fordi analysen av prosjektet ikke løftet blikket og så 
prosjektet i byplanmessig kontekst. Begge disse uheldige prosjektene er uavhengig av 
fasadeutformingen, de kontroversielle valgene ligger på et strukturelt nivå.  

                                                
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/arkitekturna/id574549/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/arkitekturna/id574549/
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Alle bygninger er viktige for å skape en helhetlig by. Særlig viktige bygninger utmerker seg i kraft av 
funksjon, utforming, størrelse og/eller posisjon i byplanen.  

Ethvert nytt byggeprosjekt er med å skape helheten i en by. 

Viktige funksjoner som Ishavkatedralen eller Sjømannskolen er ikoner som i kraft av funksjon og 
plassering med rette har fått en markert posisjon i bylandskapet. Tromsø kommer forhåpentligvis til å få 
flere slike viktige bygg, vi må bare passe på at det er rett prosjekt på rett sted.   

 

Vi må utforme planbestemmelser som sikrer sannferdige og realistiske presentasjoner av prosjekter 
allerede på plannivå. Prosjektene vil da faktisk vise endelig utforming i størst mulig grad.  

Både utbyggere og kommunen har ansvar for at «glansbildene» i tidlig fase viser det kommende 
prosjektet.  

Prosjektet Storhaugen («Slangen») er omdiskutert fordi illustrasjonen fra reguleringsplanen ikke 
samsvarer med det som ble bygget. Her er flere forhold som har spilt inn. Det er ofte slik at prosjekter 
tegnes noe abstrakt i første fase (programskisser til regulering), og konkretiseres mer til byggesak 
(prosjektering når rammene er klarlagt i regulering og både økonomiske og konstruktive forhold 
avklares nærmere). Det krever innsats både fra forslagsstiller og kommunen mht. å vurdere realisme 
allerede i reguleringssaken. Her er særlig terrengtilpasning et tema som kan få større oppmerksomhet i 
dokumentasjonskravene. Når det gjelder fasadeuttrykk er det også i mange tilfeller mulig å komme 
lengere i reguleringsplanfasen. Krav til dette må likevel balanseres mot fasene i utvikling av prosjektet 
og hvor viktig bygningen er i kraft av funksjon og plassering.  
 
Kommunens planveileder stiller nå krav til 3D-modeller til presentasjon av prosjekter. Dette er et flott 
redskap. Kommunen bør være enda mer tydelig på hvilke perspektiver som skal tas ut av modellene. 
Dette gjelder både at en skal se det nye prosjektet fra bakkeplan og at 3D-modellen skal ha med 
prosjektets eksisterende (og evt. planlagte) omgivelser.  
 

     
Figur 1 Sjømannsskolen, Solseilet, studentboligene på Stakkevollveien, Slangen. Foto: Tor Arne Hanssen, Heidi Bjørux2, oppslag i 
Nordlys 

Når skal prosjektets utforming bestemmes konkret – detaljregulering eller byggesak.  
 
Detaljregulering har krav til offentlighet, politisk behandling og åpner for krav til planfaglige 
begrunnelser for alle valg som gjøres, herunder utforming, arkitektur og estetikk. 
 
Byggesaksbehandling har ikke krav til medvirkning og politisk behandling på samme måte som 
plansaker, og har korte behandlingsfrister. Byggesak kan kreve redegjørelse av visuelle kvaliteter iht. 
§29-4 (verbalt) men er regelorientert, og har ikke mange virkemidler ift. å utøve skjønn mht. 
utformingen.  
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Det er derfor i de aller fleste tilfellene mest hensiktsmessig at utforming bestemmes på 
reguleringsplannivå. Fordelene med at prosjekter styres gjennom detaljregulering er at man vet hva som 
vedtas når rammen gis og bestemmelsene kan styre byggesaken i detalj, f.eks. «vedlagte prosjekt legges 
til grunn for byggesaken». Utformingen er bestemt og byggesaken er «ferdig» mht. utforming når 
planvedtaket gjøres. Dette forutsetter at prosjektet føres langt, slik at det finnes relevante illustrasjoner. 
 
Arkitektkonkurranse eller parallelle oppdrag som metode for å drøfte og velge utforming  

Arkitektkonkurranser eller parallelle oppdrag innebærer at ulike team av arkitekter og andre faggrupper 

besvarer samme oppgave parallelt, ut ifra et gitt sett med premisser. Drøfting av alternative løsninger er 

den anerkjente arkitektfaglige metoden for å diskutere utforming, arkitektur og estetikk som grunnlag 

for å ta et godt begrunnet valg. Det fordrer et gjennomtenkt program og en kompetent 

jury/evalueringsgruppe. Offentlighet i prosessen gir tyngde til videre saksbehandling.  

Arkitektkonkurranse eller parallelle oppdrag bør kreves for store og/eller viktige prosjekter. Kravet må 

innarbeides i innledende fase av arbeidet med detaljregulering, fortrinnsvis med gjennomføring etter 

oppstartmøte der byplanfaglige rammer settes.  

Metoden krever gjennomtenkte regler for hvordan kommunen deltar i slike prosesser, med mulighet til 

å påvirke utformingen, men uten å binde opp planbehandling eller byggesak.  

Forslag til sentrumsplan stiller krav til arkitektkonkurranse for alle høyhus over 8 etasjer 

(bestemmelsene § 9.5). For et kommende høyhus, Austad (Prostneset nord), har man vedtatt rammer i 

detaljregulering, og utbygger skal ha parallelle oppdrag for å komme frem til en god løsning for 

arkitektonisk uttrykk etter planvedtaket, men før det blir en byggesak. 

 
Arkitektur og estetikk må sikres i saksbehandlingen  
 

Tromsø trenger et større fokus på estetikk og arkitektur i samfunnsdebatten, i overordna planer og i 
saksbehandlingen av private planer og prosjekter. 

 
Skjønnsmessige vurderinger er ikke synsing. Der de andre fagfeltene har en rekke kvantitative krav og 
standarder, har estetikken veiledninger for skjønnsmessige vurderinger.4  
 
I forarbeidene til pbl. 2008 står det: De lokale bygningsmyndigheter må anses best egnet til å foreta den 
skjønnsmessige vurderingen, basert på lokal byggeskikk og lokalpolitisk styring av den visuelle 
utviklingen i kommunen.5 Det kan være en av grunnene til at slike veiledere ikke er prioritert på statlig 
nivå.6 En rekke kommuner har på denne bakgrunnen utarbeidet arkitekturstrategier og -veiledere, 
tilpasset lokale forhold. Et godt eksempel er Arkitektur+, som er Bergen kommunes veileder.  
 
Arkitektur og utforming av bygninger er ikke et strukturelt tema i Tromsø kommunes overordna 
planverk. Det ble i sin tid utarbeidet en veileder som heter «Estetikk i byggesaker». Denne benyttes i 

                                                
4 En skjønnsmessig vurdering skal legge vekt på riktig faktum og foreta en forsvarlig vurdering. Den skal ikke 
medføre urimelig forskjellsbehandling, ta utenforliggende hensyn, eller medføre en vilkårlig eller kvalifisert 
urimelig avgjørelse. Ref. ENB (1).  
5 Ot.prp. nr 45 (2007-08).  
6 Etter 2008 er det kun gitt ut en statlig veileder til dette tema: Byggeskikknøkkelen i 2011. Den er ikke dekkende 
for skjønnsvurdering iht. § 29-2. Alle fagområder unntatt estetikk er å finne på DiBK´s nettside. På den andre side 
er faglitteraturen innafor arkitektur som regel fri for referanser til lovverket. Ref. ENB (1). 
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byggesaksbehandlingen. Tromsø kommune skal vurdere om det skal utarbeides overordnet 
arkitekturstrategier eller -veiledere, tilpasset våre lokale forhold.  
 

 
Figur 2  God arkitektur er tilpasset omgivelsene, gir tilbake til byen og oppfyller samtidig sin funksjon. God arkitektur skaper 
merverdi. Operaen i Oslo er et eksempel på at man bestilte en konsertsal, og fikk et flott byrom «på kjøpet». Foto: KORO. 

Det er to innfallsvinkler til kommunens påvirkningsmuligheter, en regelorientert og en prosessorientert. 

Disse kan utfylle hverandre og begge må bygge på kunnskap.  

Arkitektur og fysiske omgivelser må være mer sentrale tema i saksbehandling av både plan- og 

byggesaker, og i de prosessene som kjøres med utbyggere i disse sakene. I tillegg må det være en 

forventning tidlig i prosesser at kvalitet og en bevisst holdning til arkitektur og estetikk vil bli vektlagt 

som viktig i planprosessen. 

Alle plansaker skal ha et avsnitt om arkitektur og fysiske omgivelser. Dette må være tema helt fra 

analyse i samorgmøtene og rammer satt i oppstartmøte, til saken leveres og diskuteres i politiske utvalg.  

Utbygger og arkitekt har ansvaret for å sikre kvalitet på prosjektnivå. Kommunen kan påvirke og sette 

rammer som gir hjemmel til å stille krav til prosjektene.   

Vurderingene må være basert på krav om dokumentasjon i 3D der ny bebyggelse er vist i forhold til 

omgivelsene. Det kan være aktuelt å bruke den fysiske bymodellen mer, da dette gir et mer nøytralt 

grunnlag for analyse av det nye tiltakets relasjon til omgivelsene.   

Muligheten for at god arkitektur skaper merverdi og øker byens attraktivitet må også komme frem i alle 

saker. 

 

Overordnede planer må peke på målsettinger for byen og gi noen konkrete rammer.   
Arkitektur må være gjennomgående tema i all saksbehandling.  

 

 

Bestemmelser om krav til utforming og konkrete rammer for utforming   

Krav til «god arkitektonisk utforming» kan innføres som overordnet prinsipp. Innfallsvinkelen er hvordan 

tenke, ikke hva er løsninga.  Kravet gjelder ikke bare tiltakets utseende. Dette innebærer at alle krav som 

stilles til tiltaket skal innarbeides i den endelige utformingen. Det kan gis bestemmelser om lokalisering 

og utforming av bygninger og anlegg, herunder estetiske krav. Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres 

slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Loven sier også at ethvert tiltak 

skal inneha gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 

naturlige omgivelser og plassering. 

Overordna planer (KPA, KDP) må også gi konkrete rammer for detaljregulering og/eller byggesak, for 

eksempel maksimale høyder. Det er vanskelig å sette slike skranker fra sak til sak (jfr. sentrumsplan 

2008).  
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Prosesskrav, dokumentasjonskrav og intensjonsbaserte bestemmelser kan sammen med konkrete regler 

for utnyttingsgrad, volum, høyder, farge- og materialbruk bidra til kvalitet. Tydelige rammer tidlig skaper 

forutsigbarhet for både utbygger og kommunen. Dersom økonomisk forutsigbarhet også sikres tidlig 

gjennom parallell behandling av plan og utbyggingsavtale, kan det åpne for mer realisme i 

planutviklingen. Dokumentasjonskravene må basere seg på retningslinjer og hva som skal vektlegges ut i 

fra formål og omgivelser. Dette vil være ulikt ut i fra området. F. eks. et transformasjonsområde. Her kan 

et helhetlig bykonsept danne grunnlag for områdets utforming, karakter og identitet. Sikre dette 

gjennom presise bestemmelser eller formingsveileder knyttet til arkitektur og byform i reguleringsplaner 

(hentet fra Arkitektur +). 

 

Kunnskapsbaserte prosesser  

 

Kunnskap vil løfte både arkitekturen i seg selv og prosessene med å skape omgivelsene. 

 
Alle omgivelser skapes i samspillet mellom forslagsstillere, kommunen og øvrige myndigheter. Det er 

komplekse prosesser med høy innsats fra de private, som krever forutsigbarhet fra offentlige 

myndigheter. Kunnskapsbaserte prosesser kan bidra til forutsigbarhet.  

 
Tromsø trenger en tydeligere arkitektur- og byplanstrategi med kunnskapsbasert veileder  

Plan- og bygningsloven åpner for bestemmelser som forutsetter skjønnsmessige vurderinger på plan- og 
byggesaksnivå. Både arkitekturveiledere og planbeskrivelse kan brukes som relevante kilder for dette.  
 
Det kan synes som at Tromsø kommune trenger både en tydeligere arkitektur- og byplanstrategi og en 
veileder for skjønnsmessig vurdering av estetikk og arkitektur, tilpasset våre lokale forhold.  
 
Et forbilde finner vi i Bergen. Bergen kommune har utviklet en arkitektur- og byformingsstrategi som 
beskriver kvalitet ut fra fire felt: vakker, særpreget, inkluderende og grønn. Dette er basert på en bred 
forståelse av arkitektur som alle omgivelser. Arkitektur+ tydeliggjør kommunens skjønn i plan- og 
byggesaker samtidig som den etablerer språk og kunnskap. En arkitektur- og byplanstrategi etter modell 
fra Bergen må utarbeides i samarbeid med næringsaktører og offentlige myndigheter.  

Arkitektur dreier seg om å gi konkrete, helhetlige løsninger som gir økt kvalitet til stedet, og som gir 
merverdi for by og bruker. Å satse på arkitektur er vesentlig for å for å gjøre Tromsø attraktiv som en 
god by å bo og jobbe i.  
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Figur 3. Arkitektur+, arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, Bergen bystyre 20.06.19. 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien 

 

Arkitektur må styrkes som tema i samfunnsdebatten i Tromsø   

Arkitektur og fysiske omgivelser må være mer sentrale tema i samfunnsdebatten, og en integrert del av 

alle saker. Et sundt og kunnskapsbasert debattklima vil sette tema på dagsorden og introdusere 

begreper. Det vil kunne løfte diskusjonen over synsing om stygt og pent, og over for eller mot høyhus.   

 
 

VEDTAKSKOMPETANSE  

Kommune- og byutviklingsutvalget.  

 

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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