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HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN 

 

NLA takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse til Byggesaksforskriften. 

 
Generell kommentar: 

Tidlig fokus på overvann i prosjektene, sammen med langt strengere lokale forskrifter, har 

gitt et skifte mot mer gjennomtenkte overvannsløsninger. I den prosessen vil krav om å 

holde vann på terreng og bruk av vann som et estetisk element tas opp.  

Det er også positivt at «blå-grønn faktor» er på full fart opp igjen, via arbeidet i 

Bymiljøetaten i Oslo kommune.  

 NLA mener at tema overvann skal avklares allerede i reguleringsfasen. Det er der 

premissene gis om arealbruk. Det kan nevnes at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 

krever dette nå.  

 

Innspill: 

NLA vil foreslå at § 5-4, d) tiltakets størrelse og grad av utnytting - bør utvides og endres til:  

- tiltakets størrelse og grad av utnytting, dokumentert med tilstrekkelig areal for 

forskriftsmessig overvannshåndtering. 

  

Vi stiller oss ev. til rådighet for videre samarbeid ang forskrift og regelverk som omhandler 

overvannshåndteringen.  

 

Oslo 09.06.2017 

 

    
   Rainer Stange    Marit Hovi    Stein B. Olsen 

   President NLA    Daglig leder NLA   Seksjonsleder Vann og miljø, COWI 

         Sign. 
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Om Norske landskapsarkitekters forening (NLA) 

Norske landskapsarkitekters forening er en fagideell organisasjon for norske landskapsarkitekter med 

eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å 

fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. 

 

Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med 

hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- 

og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, 

formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig (landskap med liten grad av 

inngrep av menneskelig aktivitet) til svært urbant landskap (tett bylandskap med lite innslag av natur 

og vegetasjon).  

 

Landskapsarkitekter er utdannet og utøver profesjonen i skjæringsfeltet mellom naturfaglige hensyn 

(naturvitenskap), menneskelige behov og menneskelige idealer (samfunnsvitenskap og humanistisk 

vitenskap). Landskapsarkitekter innehar spisskompetanse i bl.a. å vurdere og analysere landskap med 

bygningsmiljø, prosjektere og formgi terreng, uteområder og grøntanlegg – blant annet med bruk av 

overvann som en ressurs i uteområder. 

 


