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LEDERS BERETNING  
 
Byantikvaren har hatt et godt år i 2016 og kan gjennomgående vise til god måloppnåelse. 
Etaten ble styrket med tre faste saksbehandlerstillinger som vi tidligere hadde mistet gjennom 
økonomiske nedskjæringer. Saksbehandlingen utgjør en stor del av virksomheten og det å ha 
tilstrekkelige rammebetingelser er avgjørende for å kunne fylle kravene til saksbehandlings-
tid, men også for et godt arbeidsmiljø. De ansatte gjør hver dag en stor arbeidsinnsats, noe 
som gjør at vi kan vise til gode saksbehandlingstall. Arbeidet med egne og alternative 
reguleringsplaner utgjør et hovedforbedringsområde ettersom kapasitet og fremdrift ikke har 
vært god nok. Dette skyldes i hovedsak at planmiljøet er lite og sårbart slik at det får store 
konsekvenser med langvarig sykefravær som tilfellet har vært i 2016. 
 
Det  arbeides løpende for å effektivisere saksbehandlingen. Fortsatt er virkningene av den nye 
kommuneplanen ikke tydelige. Planen legger opp til mer skjønnsutøvelse enn tidligere og det 
arbeides sammen med PBE for å legge tydeligere rammer for skjønnsutøvelsen.  
 

 
 
Oslo ekspanderer, samtidig som de historiske kvalitetene må bevares.Tøyen, med Botanisk hage, 
murgårder og lamellbebyggelse fra 1950-tallet  skal gjennomgå «Tøyenløftet». Videre utover i 
drabantbyene ligger større områder som er egnet for utbygging. Kulturminner utgjør en ressurs i 
byutviklingen og Byantikvaren er med i mange spennende byutviklingsprosesser.  
 
Samtidig arbeider etaten stadig mer dialogbasert med utbyggerne og vi merker oss at stadig 
flere større eiendomsaktører er interessert i å involvere oss tidlig i prosesser. Dette gjelder 
også de kommunale utviklings- og utbyggingsetatene. Her kan vi vise til gode 
samarbeidsprosjekter, ikke minst innenfor skolesektoren. Byantikvaren deltar i en lang rekke 
tverretatlige samarbeidsgrupper, fra Fjordbyen og Havnepromenaden til Overvannsprosjektet 
og Undergrunnsprosjektet samt de store infrastrukturprosjektene knyttet til tog- og 
banefremføring. 
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Godt samarbeid med utbyggere er viktig. Her er Byantikvaren på byggeplassbefaring i Youngs gate 7 
og 9.  
 
Utarbeidelse av kulturminnegrunnlag for Hovin-byen har vært en stor og morsom 
kartleggingsoppgave direkte knyttet til prioriterte politiske oppgaver. Etaten har også avsluttet 
et flerårig engasjement i Groruddalssatsningen, der kulturminneengasjementet har vært en 
suksess. Byantikvaren er en av Norges mest profesjonelle kulturminneforvaltninger og vi har 
bidratt aktivt inn i Riksantikvarens arbeid med utvikling av en byutviklingsstrategi beregnet 
for hele landet. Videre ble det flerårige kartleggingsprosjektet av fredningsverdier avsluttet 
ved årsskiftet. Generelt har etaten meget god fremdrift i fredningssaker, selv om antallet er 
begrenset av ressursmessige grunner. Varsel om fredning av Den amerikanske ambassaden 
ble endelig realisert etter flere års forberedende dialog. 
 

Etaten har også i 2016 drevet en betydelig formidlingsaktivitet rettet mot mange målgrupper. 
Også medieaktiviteten har vært høy. Vi har fått mange ”gladsaker” der Byantikvaren fremstår 
som en tydelig og synlig historieformidler og aktør i byutviklingen. Byantikvaren fylte 60 år 
og benyttet anledningen til å profilere dette i mange kanaler. Etaten har gjennomført flere 
jubileumsaktiviteter, blant annet har vi skrevet etatens historie og gjennomført et stort og 
meget vellykket fagseminar om grønn byutvikling.  
 
2016 var også et merkeår for digitalisering av etaten gjennom oppstart av et stort 
samarbeidsprosjekt med PBE for digitalisering av etatens saksarkiv og innføring av felles 
innsynsløsning. Prosjektet skal være ferdig i mars 2018. 
 
 
 
Oslo, 3.2.2017 

 
Janne Wilberg 
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1. ANSVARSOMRÅDE  
 
Byrådet arbeider for en helhetlig og langsiktig byutvikling hvor man tilrettelegger for økt 
boligbygging og næringsutvikling, basert på gode klima- og miljøløsninger. I den 
moderne byutviklingen er hensynet til bevaring og kulturminnevern viktige 
identitetsskapende elementer. Byantikvaren skal bidra til at kulturminnene ivaretas som 
en vesentlig del av all offentlig og privat arealplanlegging, byggevirksomhet og 
forvaltning av fysisk miljø.  
 
Byantikvaren ivaretar antikvariske interesser i Oslo, er kommunens rådgiver og 
fylkeskommunale fagetat i antikvariske spørsmål i henhold til plan- og bygningsloven, og 
behandler kulturminnevernsaker som staten har gitt Oslo delegert ansvar for i henhold til 
lov om kulturminner. Byantikvaren utarbeider også egne planforslag og alternative 
planforslag der kulturminneverdier ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt administrerer 
tilskuddsmidler til fredede og verneverdige bygninger. 
 

 
 

Et godt skjøtselsår for arkeologien, her fra prosjektet med vintertildekking av skålgropfeltet i 
Forskningsveien. Vi begynner å se gode resultater av dette arbeidet med vintertildekking. 
 
Kulturminnevernarbeidet i Oslo styres av Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i 
Oslo”. Virksomheten reguleres ellers av formannskapsvedtak av 17.12.1980 og 
bystyrevedtak av 15.5.1991. Kfr. også rundskriv 5 og 15/93.  

 
Byantikvarens rolle er sektorovergripende fordi kulturminnevernet berører praktisk talt 
alle kommunale virksomheter.  

 
Etaten har ingen forvaltningsmessige oppgaver i forhold til museene i Oslo, slik andre 
fylkeskommunale kultur- og kulturminnevernetater har. Byantikvaren har derimot 
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løpende samarbeid med flere museer på flere områder. En viktig del av samarbeidet skjer 
i forbindelse med arkeologiske undersøkelser, men det er også et nært samarbeid blant 
annet med Oslo Museum og Oslo Skolemuseum. Etaten har også et nært samarbeid med 
Byarkivet og Plan- og bygningsetaten.  

 
Byantikvarens viktigste brukergrupper utenom politiske organer og andre kommunale 
virksomheter, er eiere av fredete og verneverdige bygninger, arkitekter, konsulenter og 
eiendomsutviklere. Dette utgjør til sammen over 70 % av alle sakshenvendelser til 
Byantikvaren. Øvrige 30 % er saker oversendt fra Plan- og bygningsetaten. 

 
Byantikvaren er ikke en helfinansiert virksomhet i Oslo kommune.  Som en del av etatens 
fylkeskommunale rolle foretas arkeologiske registreringer finansiert av tiltakshavere.  I 
tillegg formidler Byantikvaren statlige og kommunale tilskuddsmidler som ikke inngår 
som en del av etatens reelle driftsbudsjett. 

 
 
 

  1.1. Organisasjon og bemanning  

 
 
                                             Ansatte – status pr 1.1.2016 og 1.1.2017  
  01.01.2016 01.01.2017 Endring 
Ansatte 25 27 2 
Årsverk 24,5 26,8 2,3 

 
Bemanningen pr. 1.1.2017 bestod av 26 fast ansatte og 1 ansatt i et vikariat for å dekke 
opp for sykefravær.  
 
Pr. 1.1.2016 utgjorde bemanningen 23 fast ansatte og 2 personer i engasjement/vikariat. I 
løpet av året ble det utført 25,7 årverk med hjelp av ytterligere ett engasjement.  
Engasjementer ble i oktober gjort om til faste saksbehandlingsstillinger. Etaten har i løpet 

Byantikvar 

 
Fagavdeling Vest:  

Saksbehandlere 
Teknisk ansvarlig 

Saksbehandling over disk 
Arkeologer 

Feltarkeologer 
 

Fagavdeling Øst 
Saksbehandlere 

Planansvarlig 
Kulturgeograf 

Groruddalssatsningen 
 

Administrasjonsavdelingen 
Økonomi 

Arkiv 
Resepsjon/sentralbord 

Lønn og personal 
Drift av "huset" inkludert IKT 

   
 Informasjonsansvarlig
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av året hatt fire praktikanter innom i kortere perioder. 
 
Virksomheten er organisert i to kulturminnefaglige avdelinger og en administrasjons-  
avdeling. 
 
 
2. MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING (jfr. pkt. 2, 
3 og 4 i virksomhetens budsjett, Sak 1/2015 
 
2.1.a Situasjonsbeskrivelse  
 
 
Nøkkeltall – antall nye saker registrert inn 
angjeldende år (Ikke dokumentmengde) 

Resultat 
2012 

Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Saksbehandling      
            
Byggesaker etter plan- og bygningsloven 1203 1330 1274 1420 1435 
Dispensasjon- og byggesaker etter 
kulturminneloven (§§15, 19, 20) 1) 43 38 30 38 47 

Rivesaker etter plan- og bygningsloven 319 348 334 287 342   
Plansaker inkludert konsekvensutredninger 95 115 156 125 126  
Tilskuddssaker 2) 90 99 98 107 91   
      
Arkeologi       
Totalt antall registreringer 3) 41 31 34 38 28 
% funn under arkeologiske registreringer 24,4 35,5 32,3 23,7 14,2 

 
Noter  
1. Etaten måtte endre beregningsmetoden for disse tallene da etaten gikk over til elektronisk 

saksbehandling og arkiv 01.01.2013. Tallene er nå justert bakover etter den nye 
beregningsmetoden for best sammenligningsgrunnlag 

2. Tilskuddssøknader mottas med frist 01.12. hvert år, og behandles det påfølgende år. Antall 
søknader i tabellen stemmer derfor ikke overens med antall søknader behandlet under punkt 2.2.4.  

3. Tallene som er oppgitt gjelder kun arkeologiske registreringer, og funnprosenten på disse. 
Arkeologiske overvåkinger er ikke tatt med, grunnet usikkerhet i statistikken. Se punktet nedenfor 
for utfyllende opplysninger 

 
Etter flere år med en krevende økonomisk situasjon med kutt av flere saksbehandlerstillinger 
og betydelig usikkerhet om fremtiden, ble etatens økonomiske ramme styrket slik at vi i 2016 
var tilbake på et stillingsnivå lik 2013. Dette gjør at Byantikvaren i hovedsak er i stand til å 
løse sine oppgaver og det har gitt etaten en ny giv og ro til å konsentrere seg om de daglige 
arbeidsoppgavene. Dersom saksmengden øker vesentlig vil det imidlertid være behov for å 
øke den økonomiske rammen. 
 
Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av 
bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap med oppføring på Gul liste 
som det viktigste virkemiddelet. Etaten har arbeidet systematisk i flere år med effektivisering 
av saksbehandlingen og samhandlingen med Plan- og bygningsetaten for å bidra til en rask, 
forutsigbar og løsningsorientert saksbehandling, hvor det gis rådgivning av høy kvalitet og 
god brukerservice. Ukentlige samrådsmøter med Plan- og bygningsetaten for løsning av 
enklere saker over bordet har bidratt til gode saksbehandlingstall og det arbeides for at enda 
flere saker skal kunne behandles på denne måten. 
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Hovedmengden av saksbehandlingsressursene hos Byantikvaren er knyttet til uttalelser i  
plan-, bygge- og rivesaker, arkeologiske registreringer i regulerings- og byggesaker, og 
formidling av tilskudd til verneverdige bygninger. Uttalelser til plan- og byggesaker blir 
prioritert, da disse har lovpålagte tidsfrister.  
 

 
 
 

Antikvarene Thomas Overvaag Lie og Hallvard Trohaug i gang med saksbehandlingen. 

Byantikvaren har dyktig fagkompetanse på mange felt. Her er antikvar på teknisk 
bygningsvern André Korsaksel på befaring til en barnehage på Prinsdal sammen med 
Omsorgsbygg. Hvordan kan det gamle huset best rehabiliteres?  
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Etaten utarbeider alternative planforslag der det er nødvendig, samt verneplaner og 
fredningssaker, og yter service og rådgivning til publikum. Etaten følger ellers opp 
bystyremelding 4/2003 Kulturminnevern i Oslo med tilhørende arbeidsoppgaver.  
 
Byantikvaren skal være en aktiv og synlig premissleverandør for byutvikling og bevaring og 
holde et høyt faglig nivå. Byantikvaren driver løpende utviklingsarbeid for å forbedre interne 
arbeidsprosesser, service overfor for etatens brukere og for å sikre en god faglig utvikling i 
etaten. Digitalisering av etatens arkiv ble startet i 2016 og skal ferdigstilles i mars 2018. 
 
Byantikvaren tilbød også i 2016 publikumsmottak betjent med saksbehandler, hvor publikum 
gis tilbud om avklaringer over disk og behandling av enklere saker. Dette gir gode effekter 
som mer effektiv saksbehandling og fornøyde brukere. Innretningen med en kombinasjon av 
fysisk fremmøte og ren telefontid ble videreført med godt resultat i 2016.   
 
Forøvrig deltar Byantikvaren i mange prosjekter, samarbeidsgrupper og utviklingsprosesser  
som Groruddalssatsingen, Levende Oslo, FutureBuilt, Fornebu-banen, Oslo-Navet og 
tverretatlige fora for utbygging av sosial infrastruktur.  
 
Byantikvaren er en kunnskapsvirksomhet der hver enkelt medarbeider innehar viktig 
kompetanse i forhold til etatens oppgaver og det jobbes systematisk med kompetanseutvikling 
både på etats- og personnivå. 
 
Etaten kan også i 2016 vise til god samhandling med de tillitsvalgte og med vernetjenesten 
som utgjør en ressurs i utviklingen av etaten. Byrådsavdeling for byutviklingen gjennomførte 
i 2016 et forvaltningstilsyn om dette temaet og som kom til samme konklusjon. 
 
For supplerende informasjon vises det til Lederens beretning foran i dokumentet. 
 
 
2.1.b Måloppnåelse (jfr. virksomhetens budsjett pkt. 3, Sak 1/2015)  
 
Målstrukturen forholder seg til sektorens hovedmål og er nummerert deretter. De to 
hovedmålene har en meget overordnet karakter. For å konkretisere grad av måloppnåelse har 
vi derfor valgt å kommentere de ulike delmålene der det har vært naturlig.  
 

Hovedmål 7: Oslo skal bevare og formidle sine byhistoriske og 
kulturhistoriske kvaliteter  

 

Mål og tiltak Resultatindikatorer 
Resultat 

2014 
Resultat 

2015 
Måltall 
2016 

Resultat 
2016 

Mål 7 Oslo skal bevare og formidle sine 
byhistoriske og kulturhistoriske verdier     

Kulturminneinteresser skal 
avklares i tidlig fase I aktuelle saker 

  
  

100 % 100 % 

 
Resultatindikatoren «I aktuelle saker» betyr at det skal foretas tidlig varsling i plansaker der 
nasjonale verdier er berørt.  
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Byantikvaren har i 2016 vært tidlig og tydelig i alle slike saker. Dette gir mulighet til å 
komme i dialog med tiltakshaverne på et tidlig tidspunkt, noe som igjen gir økt mulighet til å 
finne frem til omforente løsninger. Ikke sjelden fører dette til at sakene løses lokalt uten 
oversendelse til Riksantikvaren. 
 

Mål 7.1 
Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i et representativt utvalg 
bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer, kulturlandskap og arkeologiske 
kulturminner 

Ivareta breddeperspektivet gjennom prioritering av temaer og geografiske områder for 
systematisk kartlegging og vern  
 
Byantikvaren har også i 2016 drevet et aktivt arbeid for å ivareta breddeperspektivet i 
kulturminneforvaltningen. Gjennom dette og kartleggingen av kulturminneverdiene i 
Hovinbyen og på Skøyen har man også et stykke på vei skaffet seg en grov oversikt over de 
industrirelaterte kulturminnene i byen. Arbeidet med å kartlegge etterkrigstidens 
massebyggeri har også vært videreført og vil trolig bli avluttet i 2017.  
 
Likevel gjentår fortsatt mye kartlegging i Ytre by, spesielt i villa, småhus- og rekkehus-
områdene. Dette kommer til å være etterspurt som del av planarbeidet knyttet til ønsket 
knutepunktsfortetting, men det vil ikke være ressursmessig mulig å gjennomføre dette annet 
enn bitvis innenfor den ordinære budsjettrammen. 
 

 
Korsvoll er et av de verdifulle boligområdene som er valgt ut til registrering. Her finner vi både 
rekkehus, eneboliger, blokker og flermannsboliger av svært høy kvalitet.  
 
Byantikvaren har rollen som pådriver for gjennomføring av sektorvise verneplaner, men 
øvrige etaters vilje til å satse på dette har vært begrenset. Erfaringsvis bidrar verneplaner til 
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mer forutsigbar eiendomsforvaltning og en mer profesjonell ivaretakelse av 
kulturminneverdiene. Et godt eksempel er Ruseløkka skole der man kunne gå rett på 
byggesak uten forutgående plan fordi verneverdiene var avklart på forhånd og anlegget ikke 
var prioritert for vern i Verneplan for Oslo-skolene. Etaten har avtale med Undervisningsbygg 
(UBF) om evaluering av denne verneplanen fra 2011, og UBF har signalisert at de i 2018 vil 
gå videre med å lage en supplerende skoleverneplan for perioden 1980 og fremover. Flere av 
disse skolene er allerede aktuelle for rehabilitering/riving og undervisningssektoren ser derfor 
et behov for å ha gjort vernevurderinger av hele sin portefølje.  
 
Vi ser også at det i Oslo kommune vil være aktuelt med verneplaner for flere funksjonstyper 
som ligger an til store endringer i årene som kommer, eksempelvis alders- og sykehjem. Det 
samme gjelder for idrettssektoren og også Boligbygg. Som bidrag til kommuneplanens 
ambisjon om å være en smart, trygg og grønn by anbefales det at et slikt verneplansarbeid 
igangsettes.  
 
Godt Gul liste-arbeid  
I 2016 er fjorårets arbeid med tematiske og områdevise registreringer for barneparker, 
Hovinbyen og korridoren langs E6 sørover fra Alnabru videreført. I tillegg er område-
registrering Berg og Søndre Åsen kommet til, og Skøyen er startet. Dette gir forutsigbarhet i 
forvaltningen og for våre brukere. 
 
Ajourføring og kvalitetssikring av Gul liste  
Byantikvarens Gule liste er en oversikt over registrerte bevaringsverdige kulturminner og 
kulturmiljøer i Oslo. Listen omfatter tre vernekategorier: Fredet etter kulturminneloven, 
Vernet etter plan- og bygningsloven og Kommunalt listeført. 
 
2014 var det første året vi leverte tall basert på rapporter fra Riksantikvarens database, 
Askeladden. Svakheter i datagrunnlaget forvansker dessverre arbeidet med å hente ut 
pålitelige og sammenlignbare tall til årsstatistikk for Gul liste. Riksantikvaren har i flere år 
hatt et etterslep for oppdatering av vernetyper og korrigeringer av andre feil. Det har derfor 
forekommet en del endringer og korrigeringer i dataene i 2016 og også fremover må vi 
forvente at tilsvarende arbeid vil påvirke statistikken noe.  
 

 
Adam Hiorths vei 18, Det Norske Teateret og Sinsen kirke er nye objekter på Gul liste i 2016.  
 
Det er nye registreringer i alle vernekategorier. I 2016 ble det registrert 172 nye kulturminner 
på Gul liste med vernetype Kommunalt listeført (tidligere benevnt med vernekategorien 
Bevaringsverdig). Byantikvaren arbeider systematisk med gjennomganger av områder og 
temaer, men vi har fortsatt svært viktige bygninger og anlegg som ikke er listeførte. Manglene 
i databasen er imidlertid vesentlig redusert i de senere år, og vi jobber også systematisk med å 
hente inn etterslep på eldre registreringer hvor selve gul liste-oppføringen har hengt. 
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År 
Automatisk 

fredete 
kulturminner 

Vedtaksfredete 
kulturminner  

Forskriftsfredete 
kulturminner § 

20 * 

Forskriftsfredete 
kulturminner § 

22A * 

Regulert til 
bevaring i 

henhold til Plan- 
og 

bygningsloven 

Kommunalt 
listeførte 

kulturminner  
 

Sum 
kulturminner 

2012 372 291 473 91 4065 8435 13727 

2013 395 301 474 103 4220 8572 14065 
2014 412 350 474 182 4295 8837 14550 
2015 413 372 477 183 4323 8954 14722 
2016 416 379 477 232 4372 9126 15002 

 
*) Vedtaksfredete og forskriftsfredete anlegg legges inn i databasen av Riksantikvaren og er ikke anlegg oppført 
av Byantikvaren. 
 
Vi legger også ned en del arbeid i å kvalitetssikre og forbedre eksisterende registreringer i Gul 
liste, slik at beskrivelsene og vernevurderingene av anlegget bidrar til å formidle begrunnelsen 
for oppføringen.  
 
For alle nyoppføringer i Gul liste utarbeides det dokumenterte vernevurderinger og 
informasjonen legges inn i Gul liste i Askeladden. Byantikvarens ukentlige diskusjonsforum 
bidrar til tilfredsstillende avstemming av praksis ved oppføring av bygninger som 
bevaringsverdig på Gul liste. 
 
Publikumsversjonen av Gul liste i Kulturminnesøk er betydelig forbedret ved at adressesøket i 
det gule kartet nå fungerer. Riksantikvaren har også endret grensesnittet for både Askeladden 
og Kulturminnesøk i 2016, men Byantikvaren ser forbedringsmuligheter for begge disse 
digitale plattformene og er i dialog med Riksantikvaren om dette. Vi ser frem til en ny og 
bedre innsynsløsning for publikum og et forbedret arbeidsverktøy for forvaltningen. 
 
Godt reguleringsarbeid  
Byantikvaren kan vise til brukbar måloppnåelse når det gjelder egne bevaringsplaner, mens vi 
har måttet la være å fremme noen tidligere meldte alternative planer som følge av 
kapasitetsmangel. Egne planer hadde ved inngangen av 2016 et etterslep på ca. 12 mnd. ift. 
normal framdrift som følge av diverse forhold. En langtidssykmelding fra 23.05.16 ut året har 
begrenset arbeidet, men med innleid planstudent og omprioritering av lederressurser har 
etaten hatt bra framdrift på de høyest prioriterte planoppgavene. 
 
Egne reguleringsforslag der områder bør reguleres til bevaring  
Etaten prioriterer saker der det er vedtatt midlertidig forbud mot tiltak, samt plansaker i tråd 
med andre overordnede føringer. I praksis har Byantikvaren i de senere år ikke hatt kapasitet 
til å håndtere særlig flere saker enn de med midlertidig forbud mot tiltak. Etaten har pr. i dag 
ikke plankapasitet til å følge opp vedtatt Verneplan for Akergårdene. 
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Av reguleringssaker med eldre midlertidig forbud mot tiltak (MFMT) ble tidligere Fossveien 
19; Helgesens gate 1 A-B (MFMT 2012) oversendt rådhuset og vedtatt i 2016. Husebygrenda 
borettslag (MFMT 2012) ble ført frem t.o.m. offentlig ettersyn og forventes sendt rådhuset 
snarlig, mens MFMT ble forlenget til 22.07.2017. Dalheimveien 7 (MFMT 2012) var på 
offentlig ettersyn  og oversendt rådhuset, mens MFMT ble forlenget til 30.05.2017. Charlotte 
Andersens vei 5 (MFMT 2013) ble ført fram t.o.m. offentlig ettersyn, og anmodning om 
forlenget MFMT oversendt rådhuset. Niels Juels gate 30 (MFMT 2014) ble varslet på nytt og 
er under arbeid. Raschs vei 23 og Pastor Blaauws vei 6 (begge MFMT 2015) er igangsatt og 
ført fram til offentlig ettersyn, mens Akersveien 28 (MFMT 2016) er igangsatt. I tillegg er 
bevaringsregulering for Gimle kino/Bygdøy Allé 39 igangsatt, parallelt med at Byantikvaren 
har anmodet om midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen. 
 
Av andre, eldre reguleringssaker ble Dalheimveien 14 vedtatt, Stallerudveien 61 
(byrådsbestilling) ble ført fram til kart- og bestemmelsesmøte, mens en reguleringsendring for 
Valhallveien 14-66 ble ferdigstilt og oversendt rådhuset. Det har ikke vært kapasitet til å 
jobbe videre med Irisveien 1 m.fl./Berg hageby (byrådsbestilling). 
 
 

Området mellom Gabels gate og Niels Juels gate, den tidligere Dedekams 
løkke, ble bygget ut mellom 1930 og1941. Lamellbebyggelsen i nyklassisisme 
og funksjonalisme  reguleres nå til spesialområde bevaring.  
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Gimle kino er den eneste av Oslos bydelskinoer som fremdeles er i ordinær drift. Den er meget godt 
bevart og aktuell for regulering til bevaring.  
 
Av øvrige løpende MFMT Byantikvaren har initiert, vil PBE ta oppfølgingsansvaret med å 
lage reguleringsplan for Abbedisvingen 7 m.fl, mens tiltakshaverne har valgt å utarbeide for 
Smedgata 25 og Etterstadgata 2-4. Alle disse MFMT ble vedtatt i 2015. I den grad det ikke 
oppnås enighet vil det her kunne bli aktuelt for Byantikvaren å fremme alternativ plan. 
 
I 2016 anmodet Byantikvaren Byutviklingskomiteen om midlertidig forbud mot tiltak i én 
sak; Akersveien 28. Denne ble vedtatt. Byutviklingskomiteen vedtok også midlertidig forbud 
mot tiltak for Ekebergveien 146 m.fl. på kulturhistorisk grunnlag etter anmodning fra PBE. 
Det er foreslått en erstatning av gjeldende riverutiner som, hvis vedtatt, vil gi en litt annen 
mekanisme framover i forhold til anmodninger om midlertidig forbud mot tiltak og koblingen 
til videre ansvar for regulering. 
 
 
Utarbeide alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta verneinteresser  
Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” ga Byantikvaren i oppgave å lage 
alternative planforslag der vesentlige kulturminneinteresser ikke ble sikret i tiltakshavers plan, 
og i de senere år har etaten i regelen utarbeidet 1 - 5 forslag årlig. PBE har i tillegg utarbeidet 
noen alternative forslag vi har kunnet tiltre. I 2016 har Byantikvaren laget fire nye planforslag 
(Diakonhjemmet/Diakonveien 14, Jøtul/Enebakkveien 69, Drammensveien 149, Stortorvet 7). 
Av disse kom reguleringsplansaken for Drammensveien 149 fram til vedtak i 2016, mens 
tiltakshaver, Byantikvaren og PBE har kommet fram til et omforent planforslag for Stortorvet 
7 etter offentlig ettersyn.  
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«Jøtultomta» omfatter noe av den tidligste industribebyggelsen langs Alna.  Byantikvarens alternativ 
er en bevaringsplan som samtidig åpner for ny boligbebyggelse og uteanlegg som spiller sammen med 
terrenget og kulturmiljøet. Selve elven, som ligger skjult tvers igjennom planområdet, åpnes. 
 
 
Av Byantikvarens eldre planer er tre kommet til planvedtak i 2016 (Fyrstikkalléen 17, Jordal 
idrettspark, Oberst Angells vei 13). Åtte av våre eldre planer er ved utgangen av året 
fremdeles i prosess (Lindøya/Bleikøya/ Nakholmen, Etterstadgata 2 – 4, Holtet 
stasjonsområde, Bygdøynesveien 33-35, Calmeyers gate 12, Calmeyers gate 6/Bernt Ankers 
gate 6, Marstrandgata 10 og Dælenenga idrettspark).  
 

Det utarbeides få alternative planer sett i sammenheng med det totale antall plansaker. 
Byantikvaren opplever likevel at virkemiddelet fungerer relativt godt, da det både gir en arena 
som bidrar til å løse en del konflikter i en tidlig planfase, bidrar til konkrete planinnspill som 
tiltakshaver og/eller PBE innarbeider i sine forslag, og bidrar til å fremme bearbeidete 
alternative valg til Bystyret i de saker hvor en ikke klarer å omforene ulike samfunnshensyn. 
Ordningen har sin begrensning i større utbyggingssaker, hvor vi er avhengige av at 
tiltakshaver og/eller PBE bidrar til å utrede eller illustrere alternative løsninger.  
 
Byantikvaren erfarer stadig at utbyggers forventning til sterk byvekst og økt lokalpolitisk 
tilrettelegging for dette (bl.a. gjennom Kommuneplanen 2015), samt statlige 
liberaliseringstiltak, medfører at flere utbyggere velger å holde fast ved en mer presset 
utnyttelse fram til politisk behandling i stedet for å finne fram til omforente forslag med PBE 
og BYA. Etaten vurderer løpende ressursbruken på planutarbeidelser i lys av det politiske 
landskapet, like mye som rent faglige vurderinger av tålegrense og kvalitativ byutvikling. I 
2016 måtte vi i tillegg la være å fremme noen tidligere varslede planforslag av kapasitets-
årsaker. 
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Godt fredningsarbeid  
Byantikvaren har i 2016 hatt god fremdrift i fredningsarbeidet og har ferdigbehandlet flere 
saker. Christinedal er vedtatt fredet av Riksantikvaren. Kampen (Normanns gate 42 og 48, 
Bøgata 3) og Møllergata skole er oversendt Riksantikvaren for sluttbehandling. Imidlertid 
valgte Riksantikvaren å frafalle fredningsforslaget for Normanns gate 42.  Tors gate 1 og 
Ormsund leir er oversendt til ny politisk behandling i Oslo kommune, da det har vært behov 
for å justere disse forslagene. Det har vært arbeidet med fredningsforslaget for Lallakroken 6, 
som i februar 2017 vil være klart for offentlig høring. Oppstart av fredningssak for Den 
amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48 er varslet, og fredningsforslaget forventes 
klart til offentlighøring i løpet av første kvartal 2017. 
 

 
                            Bøgata 3 er en perle i det viktige trehusmiljøet på Kampen.  
 
 
Godt arkeologisk registreringsarbeid  
Byantikvaren har som fylkeskommune ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete 
kulturminner i Oslo. Myndigheten er delegert av Staten. Arbeidet består i å avklare om 
reguleringsplaner og utbyggingstiltak vil være i konflikt med arkeologiske kulturminner som 
er fredet etter Kulturminneloven. Dersom reguleringsplaner eller byggetiltak berører områder 
med høyt potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner, krever Byantikvaren 
arkeologisk registrering av plan-/tiltaksområdet.  
 
Byantikvaren skal forvalte Oslos kulturminner på en best mulig måte ved å gjennomføre 
arkeologiske registreringer med god faglig kvalitet, og fortløpende tilgjengeliggjøre 
registreringsrapporter i Riksantikvarens databaser Askeladden og Kulturminnesøk når vi gjør 
funn, samt ved å systematisk oppdatere våre databaser for å sikre vitenskapelig 
etterprøvbarhet. 
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Arkeologitall og funn 
Byantikvaren opplevde i 2016 at starten av feltsesongen var preget av få oppdrag. Det ble 
derfor ansatt en feltarkeolog først i august, mens prosjektene som ble gjennomført mellom 
april og august ble bemannet med Byantikvarens fast ansatte arkeologer. Selv om 
saksmengden i 2016 var tilnærmet som normalt de siste årene var antallet registreringer i 
første halvdel av 2016 vesentlig lavere enn det pleier å være og for året samlet var antallet 
registreringer 30 (inkludert 2 overvåkinger) mot 45 i 2015. 

 

 
Registreringen på Gjersrud Stensrud har vært et av arkeologenes større registreringner i 2016. 

 

Sakstype Totalt antall 
saker 

Antall 
registreringer 

Antall funn / 
(% av reg.) 

Reguleringsplan 126 9 3 (33,3 %) 

Småhusplan 85 16 0 (0 %) 

Andre byggesaker 19 3 1 (33,3 %) 

Gravemeldinger/overvåkinger 465 2 0 (0 %) 

Arkeologiske registreringer gjennomføres ikke nødvendigvis samme år som Byantikvaren 
behandler saken. Tallene viser derfor også til krav om registrering som er sendt ut før 2016.  
 

Det er gjort nye arkeologiske funn i til sammen 14,2 % av de utførte registreringene. 
Funnprosenten ligger vesentlig lavere enn Byantikvarens målsetning om en funnprosent på ca 
30 % i registreringssaker. Variasjoner i funnprosent fra år til år må påregnes i et historisk 
perspektiv, og vil ha ulike årsaker. Byantikvaren vil i 2017 evaluere hvilke årsaker som kan 
forklare funnprosenten. Som for tidligere år er ikke overvåkinger innregnet i funnprosenten.  
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På Arveset gård ble det gjort flere funn. Arkeolog Nora registrerer. 

Byantikvaren har også i 2016 gjort funn som gir ny kunnskap. Blant annet har vi påvist 
ytterligere bosetningsspor på Alfaset gård på Alnabru, der det under en registrering på 
gravlunden i 2015 ble funnet kokegroper og stolpehull fra jernalderen. Fjorårets funn strekker 
seg fra grensen til gravlunden og mot Strømsveien og dagens gårdsbygninger, og ble datert til 
jernalderen, samt til overgangen middelalder/nyere tid. Vi har dermed fått bedre kjennskap til 
Alfasets bosetningshistorie både i tid og utstrekning. 

Byantikvaren har også arbeidet videre med et forsknings- og utviklingsprosjekt om hvordan vi 
kan avdekke nye deler av historien om Christiania fra 1600-tallet og fremover. Som del av 
prosjektet er det arkeologiske materialet fra alle tidligere undersøkelser innenfor Kvadraturen 
med havneområde gjennomgått. Ett av resultatene er et nytt kart som viser hvilke deler av 
Kvadraturen som er ødelagt av moderne inngrep, og hvilke områder det er sannsynlig at det er 
bevarte arkeologiske kulturlag under markoverflaten. Byantikvaren la frem resultatene på 
flere seminarer i 2016, blant annet på en konferanse  i Sheffield, England. 
 

 
                              Området undersøkes ved hjelp av prøvestikk og sjakting. 
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Mål 7.2 
Ivareta kulturminner som en vesentlig del av all arealplanlegging, 
byggevirksomhet og forvaltning av fysisk miljø 

 
Premissgiver i plan- og byggesaker   
 
«Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030» har nå vært gjeldende kommuneplan i noe over ett år 
(fra 23.09.2015), og Byantikvaren har trukket noe erfaring av planens muligheter og 
utfordringer som styringsverktøy for byen. Det gjenstår imidlertid ennå en del avklaringer, 
bl.a. virkningen av vedtaket om (delvis) opphevelse av diverse eldre reguleringsplaner. 
Tolkningen av en del formings- og prosessbestemmelser og retningslinjer er også gjenstand 
for utprøving og policyutvikling.  
 
Planens ambisjon om å behandle flere tiltak direkte som byggesak kombinert med endringer i 
lovverket som stiller stadig økte krav til saksbehandlingstid og samhandling, synes som også 
tidligere varslet å gi økt behov for dekkende kartlegging og sikring i forkant, samt gode 
veiledere for ulike sakstyper. 
 

 
 
Avdelingsleder Hogne Langset er ansvarlig for planarbeidet. Her sammen med Byantikvarens 
planpraktikant Kristian Alexander Svensen fra NMBU.  
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Byantikvaren skal gjennom tydelig dialog og tidlig avklaringer bidra til å avklare 
kulturminneinteressene  
Byantikvaren har i de senere årene søkt å ha en nærmere dialog med tiltakshaverne tidlig i 
prosessene, også i et tettere samarbeid med Plan- og bygningsetaten hvor vi langt oftere en 
tidligere møter sammen på møter og befaringer. 
 
Innsigelse/klage  
Byantikvaren har ikke innsigelse- eller klageadgang, men som forutsetning for Byantikvarens 
fylkeskommunale rolle skal etaten etter samarbeidsplikten for kulturminneforvaltningen 
oversende potensielle innsigelses- og klagesaker til Riksantikvaren slik at de kan vurdere om 
de vil overta saken. Dette gjelder bare saker med nasjonale eller vesentlige regionale 
kulturminneverdier. Byantikvaren er restiktiv når det gjelder hvilke saker som oversendes.  
 
Riksantikvaren fremmet i 2016 innsigelse i tre nye plansaker: Thorvald Meyers gate 66-68, 
Dælenenga idrettspark og Skippergata 22-26. I tillegg ble det fremmet innsigelse mot 
områderegulering for Gjersrud/Stensrud ved nytt offentlig ettersyn, men denne videreførte 
bare Riksantikvarens innsigelse fra 2014 mot samme plan på samme grunnlag. En sak 
(Hieronymus Heyerdals gate 1/Tordenskiolds gate 12) var ved årsskiftet 2016/-17 stadig til 
behandling hos Riksantikvaren, men innsigelse er fremmet i 2017.  
 
 

 
Tordenskiolds gate 12 har sammen med nabobygget Hieronymus Heyerdals gate 1 høy 
bevaringsverdi, både som nærmeste nabo til Rådhuset, som fondbygg mot sjøen og i kraft av sine 
arktektoniske kvaliteter.  
 
Det har normalt vært stort sammenfall mellom oversendte saker og innsigelser. I 2016 
fremmet Riksantikvaren innsigelse til samtlige saker Byantikvaren oversendte for vurdering. I 
tillegg oversendte Byantikvaren tre plansaker med anmodning om utsatt arkeologisk 
registrering jf. kml. § 9. Det er kun Riksantikvaren som har myndighet til å akseptere utsatt § 
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9-registrering. Alle ble akseptert (Husebygrenda borettslag, Oslo S – ny bussterminal og 
E18/Ring 1 på Filipstad).   
 
Riksantikvarens eldre innsigelser er enten stadig i prosess eller har resultert i en akseptert 
løsning. Byantikvaren er ikke er kjent med noen innsigelser som har gått til departementet for 
avgjørelse i 2016.  
 
Riksantikvaren har ikke fremmet klage på bygge- eller rivevedtak i 2016.  
 
Premissgiver i forvaltningen og skjøtselen av byens kulturminner  
 
Fordeling av tilskuddsmidler til fredede og verneverdige anlegg i privat eie  
Byantikvaren fordeler både kommunale og statlige tilskuddsmidler. De kommunale 
tilskuddsmidlene gir etaten et kjærkomment, positivt virkemiddel for å oppmuntre til 
prioriterte tiltak i privat regi. De supplerer på en god måte de statlige midlene etaten får via 
Riksantikvaren, til byens fredete bebyggelse. 
 
Kommunale tilskuddsmidler 
Kommunen har i 2016 bevilget kr 1,5 millioner i tilskudd til restaurering av verneverdige 
kulturminner. Det ble også foretatt en gjennomgang av eldre ikke-utbetalte tilsagn, på til 
sammen kr 300 000. Disse midlene ble utdelt på nytt i 2016, og kom i tillegg til årets 
bevilgning. Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider. Byantikvaren mottok 86 
søknader med en samlet søknadssum på ca. kr 8 millioner. 19 av søknadene ble gitt tilsagn på 
til sammen kr 1 800 000. Tilsagnene er gitt for to år, og midlene forventes dermed i hovedsak 
utbetalt i løpet av 2017.  
 

 
 
Sgrafittomaleriene i fasaden på Biermannsgate 6 «Ringnesvillaen» har blitt satt i stand ved hjelp av 
tilskuddsmidler fra Byantikvaren. Det er en tidkrevende og vanskelig prosess å sette slike bilder i 
stand, men nå fremstår det viktige kulturminnet i fordums prakt.  
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Byantikvaren mottok to klager i 2016. Disse ble ikke tatt til følge av kommunens 
klagenemnd. 
 
Statlige tilskuddsmidler 
Byantikvaren mottok kr 500 000 i tilskuddsmidler fra Riksantikvaren for 2016, samt en 
tilsagnsfullmakt for 2017 på én million, som per 31.12.2016 er ubrukt, til fordeling til 
kulturminneverntiltak på fredete eiendommer i privat eie. Av tilsagnsfullmaktene fra 2013, 
2014 og 2015 gjensto kr 2 240 000 som sammen med renter på ikke utbetalte tilskudd, kr 
132 000, i all hovedsak har blitt fordelt som tilskudd i 2016. Til sammen ble  
kr 2 765 000 fordelt i 2016.  
 
Byantikvaren mottok én klage i 2016. Denne ble ikke tatt til følge av Riksantikvaren. 
 
Tilrettelegger for konservering og skjøtsel av Oslo kommunes middelalderruiner i 
samarbeid med Riksantikvaren og aktuelle eiendomsforvaltere  
Oslo kommunes samarbeid med Riksantikvaren om gjennomføring av ruinprosjektet ble 
videreført med arbeider på ruinen av Mariakirken i 2016. Murrestaureringen er nå i hovedsak 
avsluttet. Det er også gjort et tilak i Olavsklosteret for å bedre tilgjengeligheten til anlegget. 
Kulturetaten er byggherre i prosjektene og har en nøkkelrolle i gjennomføringen i tett 
samarbeid med Riksantikvaren og Byantikvaren, som fungerer som kommunens 
kulturminnefaglige rådgiver i disse sakene.  
 
 
Arkeologi 
2016 har vært et aktivt skjøtsels- og formidlingsår ifht arkeologiske kulturminner. Største-
delen av aktiviteten har vært organisert gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for 
utvalgte arkeologiske kulturminner og bevaringsprogram for bergkunst, men vi har også 
deltatt på ulike formidlingsarrangement og seminarer. I 2016 har aktivitetene gjennom 
bevaringsprogrammene bestått av vegetasjonsskjøtsel av tidligere tilrettelagte lokaliteter som 
f.eks. fangstgropfelt i Maridalen og jernaldergravfeltet på Tallberget. I tillegg har vi videreført 
vårt prosjekt med vintertildekning av helleristningene ved Sjømannskolen og i 
Forskningsveien 1. Dette prosjektet begynner nå å gi resultater ifht både synlighet og 
bevaringstilstand. 
 
           
God samhandling i tverretatlige og eksterne prosjekter og prosesser 
 

 
 
 
 
 
 

Undergrunnsprosjektet setter fokus på grunnforhold og hva endringer av disse gjør med 
bygninger. Murgården i Maridalsveien 8 hadde fått så store setningsskader etter bygging 
på nabotomten at den dessverre måtte rives.  
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Byantikvaren bruker relativt store ressurser på samarbeid innen tverretatlige og eksterne 
prosjekter og prosesser, og opplever at dette både verdsettes og etterspørres i enda større grad 
enn etaten har hatt ressurser til. Eksempler på gode prosesser i det siste året er rehabilitering 
og utbygging av skoleanlegg, arbeidet med Hovinbyen og samhandling med helsesektoren om 
sykehusutbygging og ny legevakt. Etaten er også involvert i de store infrastrukturprosjektene 
knyttet til tog- og banefremføring, Overvannsprosjektet, Undergrunnsprosjektet og de store 
utviklingsprosjektene som Fjordbyen og Havnepromenaden. 
 
Aktivt medvirkning i Groruddalssatsingen  
Det ble bevilget kr 500 000 i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos 
Byantikvaren i 2016. Arbeidet har som formål å styrke kulturminnevernet innenfor 
miljøsonesatsingen i Groruddalen og har vært plassert i programgruppe 2 – Alna, 
grønnstruktur, idrett og kulturmiljø og programgruppe 3 – Bolig-, by- og stedsutvikling. 
Oppgavene omfatter arbeid med ivaretagelse og formidling av kulturminner og kulturmiljøer. 
Det er et mål å få til en god bruk av anleggene som kommer befolkningen til gode. Et viktig 
mål har vært å styrke lokal identitet og tilhørighet ved å formidle kunnskap om nærmiljøet. 
Særlig er det ønske om å løfte fram og belyse de arkitektur- og sosialhistoriske verdiene som 
finnes i drabantbyene, for å bidra til å heve deres status og dalens omdømme. Byantikvaren 
bidrar også inn i områdeutviklingsprosjektene og i bydelenes områdeløft. 

 

  

Skilting av Akergårder er en av de mange viktige oppgavene innenfor Groruddalssatsningen. Under 
registreringen i Hovinbyen ble bl.a. viktige industrianlegg kartlagt. Alf Bjerckes fabrikk og kontorer 
var blant bygningene som ble ført på Gul liste.  

 
Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2016: 
• Oppfølgingsoppgaver og bistand til prosjekter på Akergårdene, blant annet Årvoll og 

Bånkall gård. 
• Store deler av Hovinbyen ligger i Groruddalen og det har vært brukt mye tid på dette 

prosjektet som er en hovedsatsing innenfor byutvikling i Oslo. Byantikvaren har vært 
involvert i arbeidet med strategisk plan for Hovinbyen og har deltatt i arbeidsgruppen for 
byplan samt bidratt inn i arbeidsgruppe for kommunikasjon og medvirkning. I forbindelse 
med Hovinbyarbeidet har det vært utført kartlegginger og registreringer av både industri- 
og boligområder. En rekke objekter og miljøer er ført inn på Gul liste som 
bevaringsverdig. Kulturminnegrunnlaget for hele området, og som ligger som vedlegg til 
Strategisk plan, ble fullført i 2016. 
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• Skilting av kulturminner: Byantikvaren har fortsatt arbeidet med produksjon av to skilt i 
2016. 

Stovnertårnet er et prosjekt som er knyttet til områdeløftet på Stovner, og Bydelen og 
Bymiljøtetaten er sentrale aktører. Byantikvaren bidrar til å utvikle en formidlingsløsning som 
har som formål å berike besøket i tårnet med tilgang på fakta og historier om omgivelsene. 

Aktiv deltakelse i kommunens Undergrunnsprosjekt                                                                     
2016 var det siste året i det tverretatlige prosjektet om forvaltning av byens undergrunn. For 
Byantikvaren har det vær spesielt viktig å utvikle metoder og reguleringer for å motvirke 
skader på fundamentene til byens historiske bebyggelse. Byantikvaren har blant annet bidratt 
med en beregning som viser at bygningsressurser verd 200 milliarder kroner har betydelig 
skaderisiko dersom grunnvannsnivået ikke blir godt nok sikret ved utbyggingsprosjekter. 
Byantikvaren har deltatt i arbeidsgruppen og styringsgruppen. 

 
 

Mål 7.3 
Byantikvaren skal være en faglig god rådgiver i bevaringen og utviklingen av 
byens kulturminner og kjennetegnes av forutsigbar og løsningsorientert 
saksbehandling 

Bidra til økt kunnskap og bevissthet blant politikere, beslutningstakere, forvaltere, eiere 
og publikum om Oslos kulturminneverdier  
 

 
 
Byantikvaren gir daglig informasjon til publikum, gjennom saksbehandling,  over telefon og 
e-post og arbeider dessuten løpende med å videreutvikle vårt informasjons- og 
veiledningsmateriale. I tillegg til byrådets prioriterte strategier og tiltak er informasjon og 
formidling vært et strategisk viktig virkemiddel i virksomheten. Et av hovedmålene for 
Byantikvarens virksomhet er å formidle kulturminneverdier til publikum, tiltakshavere, eiere 
og forvaltere av kulturhistoriske eiendommer. Vi jobber også aktivt mot media. 
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Formidlingsvirksomheten omfatter både analyse- og utredningsarbeid, saksbehandling og 
formidlingstiltak rettet mot publikum.Byantikvarens allsidige formidlings- og 
mediavirksomhet bidrar til å synliggjøre etatens rolle og kompetanse.  
 
Byantikvaren 60 år 
Formidlingsåret 2016 har vært preget av at Byantikvaren fylte 60 år. I den forbindelse ble det 
arrangert en ekstra lang jubileumsbyvandring, et fagseminar, en jubileumsfest og 
Byantikvarens historie ble utgitt mellom to permer. 60-årsfeiringen medførte både en direkte 
medieinteresse og en indirekte profilerng av jubileet i en rekke sammenhenger. 60- 
årsmarkeringene var med på skape positiv oppmerksomhet rundt Byantikvaren og vårt arbeid. 
Vi fikk satt fokus på arbeidet etaten har utført gjennom tidene og skapt en bevissthet rundt at 
vi fremdeles utfører et viktig arbeid for byen.  
 
Byvandringer 
Byantikvaren er en ettertraktet vandringsformidler innenfor hele spekteret av byhistorien. Her 
samarbeider vi både med kommunale og andre aktører. Den store jubileumsvandringen ble 
gjennomført sammen med Oslo Museum – Kjenn din by. Museet har vært en god 
samarbeidspartner helt siden Byantikvarens i sin første tid holdt til på Frogner hovedgård.  
 

  
 
Fra jubileumsvandringen «Oslo på tvers». En stor andel av Byantikvarens medarbeidere holdt innlegg 
på den 4,5 timer lange vandringen som gikk fra Sofienbergparken, via bl.a. trehusmiljøet på 
Rodeløkka, bygårder i Birkelunden og industri langs Akerselva, til arkeologi ved Gamle Aker kirke, 
funkis på Bislett, 1800-tallets byvillaer i Homansbyen og jugend på Frogner. Bysten av vår første 
byantikvar Arno Berg på Arno Bergs plass ble bekranset. Vandringen sluttet på Frogner hovedgård 
hos Oslo Museum som bød på kake og musikalske innslag. Til tross for regn og blåst holdt over 120 
mennesker ut hele vandringen og jubileumfeiringen kom i gang med bravur. 
 
 
Presse- og mediearbeid 
2016 har vært et aktivt medieår, med mange aktuelle saker som har gått i ulike medier 
gjennom lengre perioder og også mange gode kulturminnesaker. Vi merker i økende grad at 
Byantikvarens mening er etterspurt og at vårt syn inngår som en naturlig del av saksbildet i 
pressens dekning av kulturminnevern og byutvikling. Det nye Regjeringskvartalet hadde også 
i 2016 en fremtredende plass i mediebildet i likhet med Bjarne Melgaards byggeprosjekt på 
Ekely. Også Fiskars-fabrikken i Nydalen fikk pressefokus, mens Byantikvarens stemme har 
vært særlig viktig i byutviklingsdebatten om Kvadraturen.  
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Blant årets mediesaker finner vi både reportasjer om vakre trapperom på Frogner og tilbakeføring av 
historiske butikkfasader, i tillegg til debattinnlegg og kronikker. Rivingen av Jordal Amfi fikk mye 
oppmerksomhet og Byantikvaren var godt synlig i mediebildet.  
 
Byantikvaren driver aktivt innsalg av «gladsaker» til media og opplever meget godt 
gjennomslag i mediene om disse saken. Slik kan vi løfte Oslos kvaliteter fram i tekst og bilder 
Byantikvaren prøver også ut nye formidlingsformer både i egen virksomhet og sammen med 
andre, eksempelvis samarbeid med Aftenposten om å lage web-tv fra ulike områder i byen.  
 
Foredrag og seminarer 
I november 2016 ble Byantikvarens jubileumsseminar «Gammel og grønn – Oslos fortid i en 
grønnere fremtid» arrangert på Sentralen. Et ambisiøst program med hele femten 
foredragsholdere, blant dem byråd for byutvikling Hanna Marcussen, ble avsluttet med debatt 
og spørsmål fra salen. Arrangementet ble svært vellykket og faglig innholdsrikt og 
tilbakemeldingene i etterkant var meget gode.  
 

 
Seminaret Gammel og grønn var en del av etatens jubileumsmarkering . I 2016 har Byantikvaren  
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også drevet en aktiv foredragsvirksomhet, bl.a. for Norsk Middelalderforum, Klima- og 
Miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nordisk festningsforum, Fortidsminneforeningen, 
Universitetet i Ås, DOGA, avslutnings-arrrangementet for Groruddalssatsningen, i tillegg til mange 
Rotaryforeninger og historielag. Byantikvaren deltar også på folkemøter og i paneldebatter. 
eksempelvis i reguleringssaker på Holmlia og Jordal Amfi.   
 
Foredragsvirksomheten er høy gjennom hele året og temaer og mågrupper mange. I 2016 var 
samarbeidet vi eksempelvis med  handelsstanden om gjennomføringen av årets Sentrums-
konferanse. I tillegg møter vi publikum direkte gjennom folkemøter og i offentlige debatter.  
 
 
Internett og sosiale medier 
Etter at Oslo kommune i 2015 lanserte sine nye nettsider gjennom prosjekt «Løftet» har 
Byantikvaren vært gjennom en lengre prosess for å sikre at våre behov hva gjelder digital 
publisering blir dekket. Vi har hatt et tett samarbeid med Løftet om å utvikle vår etatsside på 
Oslo kommunes nettsted, denne prosessen fortsetter og vi er glade for å se at vår nye etatsside 
får stadig flere muligheter for publisering av ulikt stoff. Som et supplement til den offisielle 
nettsiden lanserte i 2015 Byantikvarens blogg, der vi blant annet publiserer byhistorisk stoff.  
 

 
 
BYAs Facebook-innlegg får god respons og synliggjør BYAs arbeid på en viktig måte. Både på 
Facebook og Twitter linkes det til egne nyheter, oppslag i media og på nettsider og det føres til en viss 
grad diskusjoner. Twitter er også nyttig for å fange opp andres aktivitet og diskusjoner om for 
eksempel byutviklings-spørsmål. Generelt når vi her andre målgrupper enn gjennom Facebook, 
eksempelvis arkitekter, journalister og andre mediefolk.   
 
 
Disse to nettstedene utfyller hverandre og i det nære samarbeidet med Løftet vil ennå mer av 
materialet som i dag som kun er tilgjengelig på bloggen bli tilgjengelig på Oslo kommunes 
nettsider. Tilbakemeldingsskjemaet viser at de fleste brukerne er fornøyd med Byantikvarens 
nettsider og finner det de leter etter.  Dette skyldes ikke minst et godt samarbeid med Plan- og 
bygningsetaten, der deres nettsted «Hva gjelder for eiendommen?» nå skal kobles ennå tettere 
på Byantikvarens nettsider.  
 
Byantikvarens Facebook-side ble opprettet i april 2011. Her publiseres nyheter, samt bilder og 
informasjon om BYAs ulike arrangementer og prosjekter. Etter at det ikke lenger er mulig å 
legge ut nyheter på Oslo kommunes nettsider, er Facebook (FB) et ennå viktigere 
formidlingsverktøy for oss enn før. FB er linket mot bloggen og innlegg publiserer simultant. 
Byantikvaren ønsker å skape stolthet og bevissthet rundt Oslo og byens historiske kvaliteter 
og FB og blogg er kanaler som egner seg godt til slikt arbeid. Antall likes på FB er jevnt 
stigende. Pr 14.1.2016: 2729, pr. 18.1.2017 3598. 
 
Byantikvarens Twitter-profil ble opprettet 1.juni 2012. Twitter-profilen hadde rundt 1545 
følgere pr. 18.1.2017. 
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Nye publikasjoner 
Samarbeidet med andre etater er viktig i vårt publiseringsarbeid. I 2016 har samarbeidet med 
Plan- og bygningsetaten om  å lage kulturminnegrunnlag for Hovinbyen vært vesentlig. Her 
løftes områdets historie og eksisterende kulturminner fram i tekst og bilder.  
 
For øvrig er flere av etatens medarbeidere også aktive som skribenter både i fagpressen og i 
bokprosjekter. Mye av dette relaterer seg til Oslos historie og utvikling. 
 

   
 
I jubileumsåret var det naturlig for Byantikvaren å endelig få samlet sin historie mellom to permer. 
«Byantikvaren 60 år – Hva var vel byen uten deg?» ble lansert på jubileumsfesten i våre historiske lokaler i 
Maridalsveien 3, men selvsagt måtte en sniktitt til da publikasjonen kom fra trykkeriet.  
Kulturminnegrunnlaget for Hovinbyen redegjør for områdets historiske verdier i tekst og bilder.  

 

Hovedmål 4: Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og 
brukerorientert  

Mål og tiltak Resultatindikatorer 
Resultat 

2014 
Resultat 

2015 
Måltall 
2016 

Resultat 
2016 

Mål 4 Plan- og byggesaksbehandlingen skal være 
effektiv og brukerorientert     

Gi raske tilbakemeldinger til 
PBE slik at lovens 
behandlingsfrister kan 
overholdes 

Antall dager 24,2 23,3 30 25,3  

Saksbehandlerbetjent 
kundemottak Antall timer 

    
7,5 7,5  

 
Hovedmål 4 oppdelt i undermål, delmål og oppgaver: 
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Mål 4.1  
Byantikvaren skal kjennetegnes av forutsigbar, løsningsorientert og effektiv 
saksbehandling basert på gode faglige begrunnelser  

 
 Saksbehandlingstid  
Mengden dokumenter er praktisk talt stabil sammenliknet med de foregående år. I 2016 ble 
det imidlertid slutt på at vi mottok gravemeldinger for arkeologisk vurdering da det nå 
meldes direkte i K-Grav. Dette utgjorde 465 saker. Reelt har  vi derfor hatt en økt saks-
mengde på ca. 6%.  
 

 
 

Byantikvarens har mangesidige oppgaver. Cathrine Reusch er en av antikvarene som driver 
saksbehandling i avdeling vest. Hilde Barmen er samfunnsgeograf og ansvarlig for Gul liste.  

 
 
Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden har økt med to dager siden 2015. Det kan delvis 
reflektere noe økt reel saksmengde og delvis at ny kommuneplan og nye lofts- og 
balkongveiledere åpner for større skjønn og dette medfører tyngre saksbehandling. 
 

 
 
På tross av høy saksinngang viser årets resultater at Byantikvaren stadig ligger godt under 
måltallet, alle sakstyper regnet under ett. Saksbehandlingstiden har imidlertid økt noe for alle 
sakstyper unntatt plansaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for plansakene har til 
gjengjeld gått ned med nesten 6 dager. Byantikvaren er tilfreds med dette resultatet som 
reflekterer vektlegging av plansakene som den viktigste forutsetningen for å nå målsetningene 
om boligbygging. Likevel har Byantikvaren i 2016 hatt behov for over 4 ukers 
saksbehandlingstid (jf. generell responsfrist i forvaltningsloven og samarbeidsavtalen med 
PBE) i et større antall bygge- og rivesaker, og antallet er stadig høyt. Av slike saker mottatt 
fra PBE hadde 35% over 4 ukers saksbehandlingstid. 

Dokumentmengde 2014 2015 2016 
Inngående dokumentmengde 5 874 6 002 5 897 
Utgående dokumentmengde 3 270 3 201 3 577 
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Detaljer saksbehandlingstid 2015 2016 Endring 
2015-2016 

 Alle sakstyper (inkl. administrative saker) 23,3 25,3 +2,0 
 Herav:    
  Byggesaker – alle 22,7 25,4 +2,7 
  Byggesaker fra Plan- og bygningsetaten 25,9 28,1 +2,2 
  Plansaker  33,1 27,2 -5,9 
  Rivesaker 16,9 19,2 +2,3 
  Andre sakstyper (inkl. gravemeldinger) 23,8 29,7 +5,9 

 
 
Saksbehandlerbemannet kundemottak der enkle saker kan tas «over disk»  
Sakbehandling over disk er gjennomført i henhold til måltall. 
 
Flertallet av saker ”over disk” er rådgivningssaker. Muligheten til å få råd direkte over bordet 
er en populær ordning hos publikum og gir blant annet tiltakshavere innsikt i de 
kulturminnefaglige vurderingene som Byantikvaren gjør. Gjennom dette kan tiltakshaverne 
justere plan- og byggesaksforslag før de sendes over til behandling hos Plan- og 
bygningsetaten.  
 

 
Saksbehandling over disk er et viktig tilbud. Antikvar Olaf Steen diskuterer her med en tiltakshaver. 
Kan tiltaket anbefales?   
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Byantikvaren skal være en faglig god rådgiver i bevaringen og utviklingen av byens 
kulturminner  
 
Brukervennlig og kvalitativ god rådgivning og forvaltning 
Byantikvaren driver et løpende arbeid for å forbedre service-nivået og informasjonen til våre 
brukere, både i egen regi og i samarbeid med PBE. Innenfor rammene av en travel hverdag 
med et høyt antall saker fordelt på den enkelte saksbehandler vil det tidsvis forekomme 
forsinkelser i saksbehandlingen. 
 
Gjennom det siste året vært så heldig å ha en praktikant gjennom NAV som har bidratt 
vesentlig til igangsetting av et systematisk arbeid med forbedring av vårt fotoarkiv, noe som 
har vært en urealisert ambisjon gjennom mange år. 
 
 
Administrativt mål - Sikre en effektiv etat med robust administrasjon 
 

I tillegg til de politiske målene har Byrådsavdelingen et gjennomgående krav til sine 
virksomheter om at de skal drive effektivt og være robuste. Det utformes som et 
administrativt mål og er viktig for å tydeliggjøre forventningene til administrasjonen i etaten 
og for å synliggjøre den ikke-kulturminnefaglige delen av virksomheten. 
 

 
God strategisk styring av virksomheten 
Virksomheten er styrt i tråd  med kommunens mål og resultatstyring og man har aktivt 
motarbeidet uønskede hendelser. 
 
God HMS- og personalhåndtering som premiss for gode leveranser og godt arbeidsmiljø  
 
• Drive målstyrt kompetanseutvikling iht. kompetanseutviklingsplanen 
• Sikre god og effektiv rekruttering, tilstrekkelig bemanning (innenfor budsjettrammen) og 

effektiv prosessgjennomføring for å innfri forventninger og resultatkrav 
• Synliggjøre ressursbehovet (personal og økonomi) til å gjennomføre pålagte og 

nødvendige tiltak på administrasjon og infrastruktur, gjelder både Byantikvarens interne 
ressurser og behovet for ekstern bistand. 

 
Byantikvaren har løpende fokus på god HMS-håndtering og forbedringsarbeid. IKT-
situasjonen har stabilisert seg i forhold til foregående år, men vi observerer med bekymring av 
kostnadene til infrastruktur fortsetter å øke.  
 
 
2.1.c Risikostyring og internkontroll  
Risikostyring er integrert i Byantikvarens virksomhet. I tillegg til at det gjennomføres ROS- 
analyser av budsjett og tildelingsbrev (mål og resultat) gjennomføres det risikovurderinger i 
forbindelse med alle større anskaffelser, små og store prosjekter, vikaransettelser og lignende.  
 
Den største usikkerheten i 2016 har vært knyttet til håndteringen av kostnader knyttet til 
arkeologiske registreringer der arbeidet er utført etter «utsatt §9», dvs at registreringen foretas 
ifm byggetiltaket og ikke ifm reguleringsplanvedtak.  Dette gjelder i all hovedsak 
registreringer av eiendommer omfattet av Småhusplanen i Oslo.  Det ble i 2016 vedtatt at 
Oslo kommune som tiltakshaver for plan skal dekke disse kostnadene, og det vil bety en 
endring i rutiner for fakturering av disse arbeidene. Fra 1.1.2017 vil Plan- og bygningsetaten 
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opptre som bestiller for slike registreringer, de vil bli fakturert til PBE, som får budsjetterte 
øremerkede midler til å dekke dette.  
Den største risiko utover dette er som i tidligere år knyttet til arkeologivirksomheten, og er  
aktivitesnivået, som ikke styres av oss.  Etaten opplevde i 2016 det lavestea ktivitetsnivået på 
mange år. 
 
Internkontrollen er gjennomgående god. Medarbeiderne med kontrollfunksjoner følger meget 
godt med og man tar straks tak i forhold som kan innebære en risiko. Av kapasitetsmessige 
årsaker er det kun gjennomført et par enkle ”stikkprøve”-kontroller i egenregi i 2016.  
 
 
 
3. SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP   
 
3.1 Driftsregnskap  
 
Driftsregnskap for kap. 520 
BYANTIKVAREN 

    

      
 I II III IV V 

Artsgrupper Regnskap 
2016 

Dok. 3 2016* Regulert 
bud. 2016 

Regnskap 
2015 

Avvik 2016 
(III-I) 

000-099 Lønn og sosiale 
utgifter 22 952 364   24 419 000   23 419 000   22 059 170        466 636  

100-299 Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i 
komm.tj.produksjon 

4 919 947        5 350 000     5 912 800     4 569 494        992 853  

300-399 Kjøp av 
tjenester som erstatter 
komm.tj.produksjon      

400-499 
Overføringsutgifter 5 214 491     2 025 000   12 088 000     5 387 906     6 873 509  

500-599 Finansutgifter 
og finanstransaksjoner            12 749   
Sum driftsutgifter 33 086 801   31 794 000   41 419 800   32 029 319     8 332 999  
600-699 Salgsinntekter  (686 396)   (1 858 000)   (1 000 000)   (1 122 119)      (313 604) 
700-799 Overførings-
inntekter med krav til 
motytelse 

(1 471 095)   (1 851 000)   (1 209 000)   (2 332 609)       262 095  

800-899 Overførings-
inntekter uten krav til 
motytelse 

(3 120 000)    (3 100 000)   (1 040 000)         20 000  

900-999 Finansinntekter 
og finanstransaksjoner           (12 749)  
Sum driftsinntekter (5 277 491)   (3 709 000)   (5 309 000)   (4 507 477)        (31 509) 
Kapitlets nettoresultat 27 809 310   28 085 000   36 110 800   27 521 842     8 301 490  
* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3. 
            

 
Generelle bemerkninger 
Tabellen ovenfor viser store endringer fra Dok 3 til justert budsjett 2016. Hovedårsaken 
til dette er at Byantikvaren har store summer i øremerkede og særskilte overførbare 
midler, i 2016 utgjør disse 12,3 millioner kroner.  Se detaljer under pkt 3.4.  
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Regnskapet for 2016 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 8,3 millioner. 
Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2017 utgjør kr 7,4 millioner. Dette gir 
et reelt mindreforbruk på kr 860.000,-  

 
Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2016 og regnskap 2016: 
 

000-099:  Avviket skyldes lavere bemanning innleide feltarkeologer, og redusert 
lønnskostnader pga permisjon og stillingsvakanse. 

100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under 
flere pågående prosjekter finansiert med overførbare øremerkede midler 
ikke er kommet til utbetaling.  

400-499:  Avviket skyldes avvik på utbetaling av statlige og kommunale  
tilskuddsmidler, samt øremerkede og særskilt overførbare midler.   

600-699:  Avviket skyldes lavere registreringsakvitet og –inntekt enn forventet.  
700-799:  Avviket skyldes høyere sykerefusjoner enn forventet pga 

langtidssykefravær .   
800-899:  Ingen vesentlige avvik. 
 
 

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2016 
 
Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 8,0258 millioner i 2016.  
Reguleringene består av: 
 kr   7 678 800 i overførte øremerkede midler fra 2015  
 kr      153 000 i overført merforbruk fra 2015  
 kr      500 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen 
      
 For øvrig er det foretatt mindre administrative reguleringer mellom artsgrupper. 

 
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2016 og regnskap 2015 
 
Byantikvarens netto driftsresultat var i 2016 bare ca 300’ høyere enn i 2015. Dette 
skyldes i all hovedsak at lønnskostnadene var vesentlig redusert pga vakanser og 
permisjoner. Inntektene fra arkeologiregistrering var også redusert i 2016, men 
inntektssiden ble likevel høyere, grunnet høyere sykepengerefusjon. Driftskostnadene til 
infrastruktur øker stadig. Der det i 2015 ble mottatt 1 million i tilskuddsmidler og midler 
til prosjekter fra Riksantikvaren, var beløpet i 2016 3,1 millioner. Store deler av dette 
beløpet var ikke utbetalt pr. 31.12.2016, og bidrar derfor til å nominelt reduseres netto 
driftskostnader for virksomheten. 
   
 
3.2 Investeringsregnskap  
Se pkt 3.3 
 
3.3 Investeringsregnskap på prosjektnivå  
Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2016.  Det ble investert i ny varebil i 2007, som 
nå er avskrevet. 
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3.4 Noter i regnskapet  
 
Byantikvaren hadde til sammen kr 7,7 millioner i særskilte øremerkede midler overført fra 
2015 til 2016. 
 
BRUK OG OVERFØRING AV ØREMERKEDE MIDLER OVERFØRT FRA 2015 TIL 2016 

   
          

KAPIT-
TEL NAVN PROSJEKT NAVN 

GRUP-
PE 

VED-
TAK 

REGU-
LERT 
BUDSJETT 

REGN-
SKAP AVVIK 

MERK-
NAD 

520 Byantikvaren 25200001 
Tilskudd verneverdige 
bygg 2 Dok 3 4 423,0 2 005,0 2 418,0 a. 

      Sum kommunale:     4 423,0 2 005,0 2 418,0   

520 Byantikvaren 35201033 RA - Ruinprosjektet 1   50,7 0,0 50,7   

520 Byantikvaren 35201069 
RA - Skiltprosjektet 
Maridalen 1   37,1 0,0 37,1   

520 Byantikvaren 35201078 
RA - refusjon mindre 
private tiltak 1   150,0 46,2 103,8   

520 Byantikvaren 35201081 
Groruddalen - Skilting 
Akergårdene 1   199,3 31,3 168,0 b. 

520 Byantikvaren 35201085 

RA - 
Etterreformatorisk 
arkeologi 1   5,9 20,9 -15,0 c.  

520 Byantikvaren 35201086 
RA - Arkeologi 
BARK/BERG 1   112,8 47,2 65,6   

520 Byantikvaren 35202001 Kap 1429 Post 72.2 1   7 200,0 1 822,3 5 377,7 a. 

      Sum statlige:     7 755,8 1 967,8 5 788,0   

SUM TOTALT: 12 178,8 3 972,8 8 206,0   

          Noter: 
         a. 
Tilskudd (kommunale og statlige) til kulturminneverntiltak videreformidles etter søknad til 
eiere av verneverdige og fredete anlegg.  Byantikvaren er ikke tiltakshaver i prosjektene.  
Alle tilsagn som ikke er utbetalt gjennomgås hvert år for å vurdere om det er grunnlag for å 
trekke inn midlene og allokere på nytt i årets søknadsbehandling. 

b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. 
c.  Feilført, kostnadene tilhører prosjekt 35201086. Korrigeres i 2017. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Til sammen hadde Byantikvaren i 2016 ca 12,3 millioner i øremerkede midler.  Av dette var 
kr 7,7 mill overført fra 2015.  Årets pott til kommunale tilskudd til eiere av verneverdige 
eiendommer utgjorde kr 1,5 mill og statlige tilskudd (fra Riksantikvaren) til private eiere av 
fredete eiendommer utgjorde kr 3,0 mill, samt kr 100.000 i prosjektmidler til 
tilstandsregulering av fredete eiendommer. 
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BRUK OG OVERFØRING AV ØREMERKEDE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 
    

          
KAPIT-

TEL NAVN PROSJEKT NAVN 
GRUP-

PE 
VED-
TAK 

REGU-
LERT 
BUDSJETT 

REGN-
SKAP AVVIK 

MERK-
NAD 

520 Byantikvaren 25200001 
Tilskudd verneverdige 
bygg 2 Dok 3 4 423,0 2 456,2 1 966,8 a. 

      Sum kommunale:     4 423,0 2 456,2 1 966,8   

520 Byantikvaren 35201014 
RA - Teknisk tilstand 
fredete anlegg 1   100,0 100,0 0,0   

520 Byantikvaren 35201033 RA - Ruinprosjektet 1   50,7 0,0 50,7   

520 Byantikvaren 35201069 
RA - Skiltprosjektet 
Maridalen 1   37,1 0,0 37,1   

520 Byantikvaren 35201078 
RA - Refusjon mindre 
private tiltak 1   150,0 46,2 103,8   

520 Byantikvaren 35201081 
Groruddalen - Skilting 
Akergårdene 1   199,3 31,3 168,0 b. 

520 Byantikvaren 35201085 

RA - 
Etterreformatorisk 
arkeologi 1   5,9 20,9 -15,0 c. 

520 Byantikvaren 35201086 
RA - Arkeologi 
BARK/BERG     112,8 47,2 65,6   

520 Byantikvaren 35202001 Kap 1429 Post 72.2 1   7 200,0 2 136,1 5 063,9 b. 

      Sum statlige:     7 855,8 2 381,6 5 474,2   

SUM TOTALT: 12 278,8 4 837,9 7 440,9   

          Noter: 
         a. 
Kommunale tilskudd til kulturminnevern 2011 til 2016.  Tilsagn er normal gitt for to år, og 
midler under ordningen vil komme til utbetaling også i 2017. Midler som ikke er akseptert 
av tiltakshaver eller søkt om utsettelse på utbetaling utover de vanlige to årene, trekkes inn. 
Disse midlene vil bli tildelt nye søkere sammen med friske midler for 2017. 

b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. 
c.  Feilført, kostnadene tilhører prosjekt 35201086. Korrigeres i 2017. 

 
Det samlede avvik i tabellene, kr 7,4 millioner, skal overføres til 2017. 
 
 
4. SÆRSKILT RAPPORTERING   
 
4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv  
Byantikvaren arbeider løpende for å forbedre servicen overfor innbyggere og næringsliv. 
Ordningen med saksbehandling over disk er videreført. Så langt det er kapasitetsmessig mulig 
er etaten tidlig og tydelig i prosesser og samarbeid med tiltakshavere. Byantikvarens blogg ble 
også etablert for å imøtekomme tiltakshavernes informasjonsbehov og det har vist seg å 
fungere godt. Digitalisering av vår saksarkiv og etablering av saksinnsyn som ble igangsatt i 
2016 vil være et viktig bidrag til forbedring av servicen overfor våre brukere. 
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4.2 Saksbehandlingstid  
 
For tallstatistikken og tolkning av årets resultater viser vi til Mål 4.1. Byantikvarens måltall 
for saksbehandlingstid har vært 30 dager i alle senere år.  
 
Henvendelsene til etaten omfatter særlig to hovedgrupper:  
 
1. Oversendelser fra Plan- og bygningsetaten. Disse utgjør årlig ca. 20-30% av plan- og 
byggesakshenvendelsene. Iht. samarbeidsavtalen mellom etatene skal Byantikvaren her svare 
innen 4 uker, dvs. 28 dager, i bygge- og rivesaker. For plansaker gjelder egne frister. Som 
følge av endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter, med krav om 3 ukers kommunal 
saksbehandlingstid for mindre bygge- og rivesaker, har vi måtte sette måltallet for 
Byantikvaren for disse sakene ytterligere ned til 7 dager. Også måltallet for uttalelse før 
oppstartsmøte av plansak er satt til 7 dager. Byantikvaren gikk i 2016 over 4 ukers-fristen i 
totalt 35% av bygge- og rivesakene. Det alt vesentlige av saker besvart på samrådsmøte (286 
saker) har vært 3-ukerssaker som her er registrert med kun en dag saksbehandlingstid.           
Dette er en økning på 21% fra 2015, noe som er svært positivt både ut fra et service- og 
et effektiviserigngsperspektiv. 
 
2. Henvendelser fra private eiere/tiltakshavere/arkitekter. I medhold av forvaltningslovens 
frister, samt Oslo kommunes rundskriv 19/94 om foreløpig svar innen 2 uker, besvarer BYAs 

Gode prosesser er viktig. Kløverveien barnepark på Berg ble reddet og fikk et nytt parkhus oppført 
som tro kopi av det gamle, som var kondemnabelt. Det gode samarbeidet mellom Byantikvaren, 
Omsorgsbygg og parkens ledelse gjorde dette mulig.  
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postmottak alle nye henvendelser med at etaten bestreber seg på å behandle alle saker innen 4 
uker, men på grunn av stor saksmengde varsles om at forhåndsuttalelser i nye bygge- og 
rivesaker kan få en saksbehandlingtid på opptil 12 uker. I 2016 har gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for forhåndsuttalelser i bygge- og rivesaker (utenom saker besvart «over 
disk» i kundemottak) vært på henholdsvis 27,4 og 24,9 dager. Innad i hver av gruppene er det 
store variasjoner, men svært få saker har gått over 12 uker. Statistikken omfatter ikke 
henvendelser med enkle forespørsler som sendes direkte til saksbehandler, og hvor 
henvendelse og svar ikke vurderes som journalverdig. 
 

 
 
Administrasjonen spiller en viktig rolle i Byantikvarens daglige rutiner med å registrere inn saker og 
organisere disse. De er også etatens blide ansikt utad i resepsjonen. Her Lisbeth Aulie og Ellen 
Tobiassen.  
 
En deloppgave innen begge gruppene over består i å avklare om plan/tiltak er i strid med 
automatisk fredete kulturminner jf. Kulturminneloven § 9. Her gjelder egen tidsfrist om 
avklaring innen 3 måneder, med mulighet for forlengelse. Forlengelse kan bl.a. skyldes at 
arkeologisk feltregistrering vanskeliggjøres av vinterforhold, at tomta ikke er tilgjengelig av 
annen grunn, eller at andre nødvendige avklaringer med eier/tiltakshaver uteblir. I plansaker 
påvirker også plan- og bygningslovens frister tidsrammen. Med så vidt mange parametre er 
det ikke enkelt å lage dekkende oversikter over frister og måloppnåelse på dette feltet. Vår 
erfaring er imidlertid at saksbehandlingstiden ikke har vært et diskusjonstema på dette feltet. 
  
Alle inngående dokumenter som er fristbelagt, blir journalisert av postmottak med angitt frist 
og ukentlig fordelt til saksbehandler. Den enkelte saksbehandler og nærmeste leder har 
fortløpende oppfølging av den enkeltes restanseliste, og fordeler og evt. omfordeler saker for 
å optimalisere etatens ressurser slik at fristene holdes 
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4.3.1 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse  
 
Områder fra handlingsplanen Ja/nei 

Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser? 

Nei. men lokalene er 
godt tilgjengelige 

Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder?  Nei 
 
Etaten er positiv til å ansette mennesker med funksjonsnedsettelse. I rekrutterings-
sammenheng vurderes kompetanse og egnethet helt uavhengig av eventuelle 
funksjonsnedsettelser.  
 
4.3.2 Universell utforming     
 
Problemstilling Ja/nei Kommentarer 

Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for universell 
utforming? 

Nei 

Ikke utover utarbeidelse 
av UU-veileder for 
tilgjengeliggjøring av 
verneverdig bebyggelse. 
Lokalene er univserselt 
tilgjengelige 

Er tiltak i handlingsplanen       
  a) Behovsvurdert    Se punktene ovenfor. 

  
b) 
Kostnadsberegnet     

Har virksomhetene gjennomført opplæring/deltatt på kurs i 
krav til universell utforming? Nei   
Er det søkt om tilskudd til evt. tiltak i handlingsplanen? Nei   
Ved JA i spørsmålet over: Kommenter fra hvilken/hvilke 
tilskuddsordning det i såfall er søkt om tilskudd     

 
Etatens lokaler fordeler seg over tre etasjer i Maridalsveien 3. Det er heis mellom 1. og 2. 
etasje, og trappeheis fra 2. til 3.etg. Det er HCP-toalett i 1.etg.  Virksomhetens publikums-
mottak er i 1.etg der det er trappefri adkomst og god tilgjengelighet. Byantikvaren driver 
ellers rådgivning i tilgjengeliggjøring av kulturhistorisk eiendomsmasse som en del av vår 
saksbehandling og rådgivningsservice overfor publikum. 
 
 
4.4 Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan  
Byantikvaren har i 2016 ikke gjennomført noen særskilte tiltak innenfor innsatsområdene til 
Oslo Kommunes folkehelseplan, men vi har flere tiltakspunkter som bidrar inn mot de ulike 
innsatsområdene, eksempelvis muligheten til å trene innenfor arbeidstiden.  
Byantikvaren mener at bevaring og videreføring av bygningsarven har en selvstendig 
betydning for en god folkehelse og deltar på forespørsel med foredrag o.l. om dette. Vårt 
viktigste bidrag til god folkehelse i Oslo er dermed vårt daglige arbeid med bevaring og 
utvikling av Oslos kulturarv. 
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4.5 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere  
 
Diskriminering  

    Ja  Nei 
Har virksomheten innarbeidet mål og tiltak for 
likeverdige tjenester i overordnede strategiske 
planer? 

    
X 

Har virksomheten gjort OXLO-guiden kjent for 
sine ansatte, og tatt opp mangfold og 
likekverdige tjenester internt - på seminar o.l ? 

    
X 

Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser, 
og konsultert organisasjoner som representerer 
minoriteter? 

    

X 

Hvis ja, gjelder dette (mulig å sette flere kryss) Etniske minoriteter     
  Lesbiske, homofile, bifile 

og transpersoner 
  

  

  Mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

  
  

Har virksomheten benyttet OXLO, bilder og 
andre symboler for mangfold i kommunikasjon 
med brukere? 

    
X 

Har virksomheten benyttet tilstandsanalyse for å 
kartlegge behov for tilrettelagte tjernestetilbud? 

    
X 

Hvis ja, gjelder tilretteleggingen (mulig å sette 
flere kryss) 

Informasjonstiltak 
(oversettelse, tolk, o.l.) 

  
  

  Samarbeid med frivillige 
for å nå brukergrupper 

  
  

  Tilpasninger til 
brukernes tro og livssyn 

  
  

  Likeverdige muligheter 
til kommunale tilskudd  

  
  

Har virksomheten deltatt som mentor for 
flerkulturelle studenter i OXLO-mentorordning? 

    
X 

Har virksomheten gitt anerkjennelse til personer 
eller organisasjoner som bidrar positivt til byens 
mangfold? 

    
X 

Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge 
tjenester som har vært vellykket (eksempler på 
beste praksis) 

    
X 

Andre kommentarer:  Etaten har en åpen og positiv holdning til en flerkulturell 
arbeidsplass. I rekrutteringssammenheng har mange av søkerne vært utenlandske og flere 
har vært blant de innstilte til stillingene. 
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Byantikvaren møter årlig flere tusen byborgere ansikt til ansikt gjennom ulike service- og 
formidlingsaktiviteter. Her fra vårens store jubileumsvandring – Oslo på tvers. 
 
 
4.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)  
 
Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen 
 
Tilstand kjønn og lønn  
    Kjønnsbalanse Lønnsbalanse 

Kategori   
Menn 

 % 
Kvinner  

% 
Total  
(N) 

Menn 
 (kr) 

Kvinner  
(kr) 

Kvinner andel  
av menn % 

Totalt i virksomheten 2016 14 14 28 627 529 623 407 99,34 % 
2015 50,0 50,0 28 626 036 593 055 94,73 % 

Toppleders 
ledergruppe inkl 
toppleder 

2016 50,0 50,0 4 827 000 926 150 111,99 % 

2015 50,0 50,0 4 810 700 872 425 107,61 % 

Stillingskategori 1                  
( antikvar) 

2016 55,6 44,4 18 619 960 604 450 97,50 % 
2015 42,1 57,9 19 593 137 576 900 97,26 % 

Stillingskategori 2 
(konsulent/1.konsulent) 

2016 33,3 66,7 6 465 900 509 950 109,45 % 
2015 20,0 80,0 5 464 971 477 169 102,62 % 

 
Tallene er utregnet manuelt. Vi har har hatt enkelte arbeidstakere inne på korttids-
engasjementer og har for å få et riktig sammenligningsgrunnlag tatt utgangspunkt i at alle 28 
ansatte har jobbet i full stilling og hele året. Resultatet er tilnærmelsesvis som i 2015. 
Ledelsen vurderer også kjønnssammensetning i ansettelsesprosesser.  
 
 
Tilstand deltid og fravær 

  
Heltid Deltid Midlertidig 

ansatte 
Fravær pga. 

foreldrepermisjon 
Personalpoli

tisk tiltak 
Totalt i 

virksomheten 
(N) 24 1 3 0   

Kjønn M % K% M % K% M % K% M % K% M % K % 

2016 46 % 54 % 100 % 0 % 67 % 33 % 0 % 0 % 100 % 
100 
% 

2015 47 % 53 % 25 % 75 % 25 % 75 % 100 % 0 % 100 % 
100 
% 

 
Alle ansatte som har jobbet i løpet av året er tatt med i utregningen. 2 ansatte som var på 
midlertidige kontrakter ble i oktober 2016 fast ansatt. Pr. 01.01.17 har Byantikvaren kun en 
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midlertidig ansatt i et vikariat. De 2 ansatte som har deltid gjør dette ut i fra eget ønske. Ingen 
faste stillinger hos Byantikvaren har i dag tilsettingsprosent på under 100%.  
 
 

 
Byantikvaren har en årlig strategisamling for hele etaten der vi diskuterer utfordringer og 
muligheter. I år ble samlingen holdt på Bymuseet i Byantikvarens aller første kontorlokaler. 
 
 
Likestilling og mangfold 
Tilstandsanalyse Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke? 

Har virksomheten i løpet av 2016 
analysert/oppdatert hvilke likestillings- og 
mangfoldsutfordringer den står overfor? 

  X 
Etaten er godt representert med 
begge kjønn. Ved utlysning av 
stillinger vil kriteriene alltid være 
erfaring og formalkompetanse. 

 
Likestillingstiltak 

Bakgrunn/tilstand Mål for tiltaket Tidsplan Status på rapporterings-
tidspunktet 

Tilnærmet balanse i alle kategorier  Balanse  løpende I løpet av 2016 er det ansatt 3 
nye, 2 menn og 1 kvinne 
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Medarbeiderundersøkelse  
Medarbeiderundersøkelsen ”10-faktor” Resultat 2016 Kommentar 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 63 % 

Svarprosenten kan skyldes at 
innsalget av undersøkelsen var 
relativt beskjeden. Dette skyldes 
sykefravær i administrasjonen. 

 
Da «10 FAKTOR» er et dialogverktøy og ingen tilstandsrapport eller faktaundersøkelse har 
en ikke et direkte sammenligningsgrunnlag med de tidligere medarbeideundersøkelsene. 
Etaten vil bruke resultatene av undersøkelsen for å jobbe videre med lederutvikling, 
medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling.   
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder sykefravær og arbeidstid 
MÅL Ja Nei Hvis nei, kommentarer 
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-
området? X  

Det er fastsatt 5 hovedmål på HMS-
området. 

På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-
mål:      

arbeidsmiljø X    
brannsikkerhet X    
el-sikkerhet X    
produktkontroll X    
ytre miljø X    

Med utgangspunkt i målformuleringene, er 
det utarbeidet 
tiltaksplaner/handlingsplaner?  X 

Det utarbeides årlig en tiltaksplan av AMU 
etter gjennomgang av 
medarbeiderundersøkelse og vernerunde. 

Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i 
de årlige budsjetter og økonomiplaner?  X 

Ingen spesifikk budsjettering for formålet, 
men der det er behov, prioriteres det 
midler til tiltak. 

REVISJON     
Er det gjennomført internt tilsyn 
(systemrevisjon) i egen virksomhet for å 
sikre at HMS-systemet fungerer som 
forutsatt? (jfr. HMS forskriften §5 nr. 8 og 
byrådets HMS instruks del 3) 

X  

HMS håndboka og det interne HMS-
systemet ble revidert i 2014. Håndboka 
oppdateres løpende ved behov og 
gjennomgår en intern revisjon hvert annet 
år. 

ARBEIDSTID       
Har virksomheten rutiner og internkontroll 
som sikrer etterlevelse av 
arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser og som fanger 
opp og retter eventuelle avvik som 
fremkommer? (Se Rundskriv 24/2013) 

X  

Agresso HR og HMS styring benyttes.  
Rutine for tidsregistrering og overtid er 
utarbeidet. Ved HMS-revisjonen i 2014 var 
dette også tema og ble funnet i orden. 

HMS-opplæring     
Er det gjennomført opplæring el. 
vedlikehold av opplæring for ledere i linjen i 
løpet av 2016?  X  Alle har gjennomgått opplæring i nyere tid. 

Er det gjennomført opplæring av nytilsatte i 
løpet av 2016?  X 

Ingen organisert opplæring er gitt, men de 
har fått informasjon om HMS systemet og 
HMS håndboken. Alle feltarkeologer 
gjennomgår særskilt HMS-opplæring i 
forkant av feltsesongen og ved tilsetting av 
feltpersonell i løpet av sesongen. 
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Arbeidspresset i etaten er fremdeles høyt. Etatens medarbeidere viser imidlertid stort 
engasjement og arbeidsvilje.  Overtid begrenses så langt mulig for å unngå ytterligere press på 
den enkelte. Byantikvaren benytter virkemidler som redusert arbeidstid, fleksibel mulighet til 
å jobbe hjemme, trening i arbeidstid, endrete arbeidsoppgaver der dette er mulig, som en del 
av virksomhetens personalpolitikk. I tillegg har medarbeiderne mulighet for tidsavgrenset 
hjemmekontor/ avskjerming fra publikumshenvendelser for å utføre større, 
konsentrasjonskrevende oppgaver. 
 
Sykefravær  

 
Sykefravær i % 

Resultat 
2015 Mål 2016 

Resultat 
2016 Endring i %-poeng 2015-2016 

Menn 4,64 6 8,63 3,99 
Kvinner 6,75 6 7,93 1,18 
Totalt 5,96 6 8,27 2,31 

 
Endringen i sykefraværet skyldes hovedsakelig at etaten i 2016 har hatt ansatte som er og har 
vært på langtidssyksykemeldinger. Siden etaten har få ansatte gir enkelttilfeller fort merkbare 
utslag på statistikken.  
  
Etaten har prøvd å forebygge med at den enkelte ansatte ved  behov og der det er 
ønskelig, har fått personlig oppfølging med eksterne ressurser. Det er også blitt gitt tilbud 
om redusert stillingsprosent. 
 
 
4.7 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter  
 
Antall kunstverk utplassert 3 
Antall kunstverk savnet 0 
Antall tjenestesteder i virksomheten 1 
Antall tjenestesteder som har sjekket utplassert verk 1 
Antall tjenestesteder som har rapportert til Kulturetaten vedrørende endringer i 
henhold til "Instruks for forvaltning av kunstverk  i Oslo kommunes virksomheter 0 

 
Dessuten leier Byantikvaren noen kunstverk i våre fellesarealer fra Oslo Museum.  
 
4.8 Rekruttering av lærlinger  
Byantikvarens kulturminnefaglige virksomhet er ikke egnet til lærlingvirksomhet. Muligheten 
for bruk av lærlinger knyttet til de administrative oppgavene vurderes løpende. Det er ikke 
benyttet lærlinger i inneværende år, men hensynet til opplæring innenfor våre fagområder 
søkes ivaretatt gjennom etablering av praksisplasser til saksbehandlere i relevant utdanning 
eller som har gjennomført relevant fagutdanning . Dette skjer dels gjennom samarbeid med 
NAV og dels gjennom samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner, eksempelvis NTNU 
og i visse tilfelle gjennom direkte henvendelse fra praktikanten. Omfanget varierer fra år til 
år. Byantikvaren har hatt fire praktikanter i 2016, to gjennom NAV, en masterstudent fra 
NBMU og en pensjonist. Antallet påvirkes av kapasiteten til å følge opp praktikanter og 
dessuten av tilfanget av relevante praktikanter fra NAV. Byantikvaren bidrar også gjennom 
coaching og rådgivning av master- og postdoc studenter fra en rekke læresteder, både i Norge 
og utenlands. 
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To av Byantikvarens praktikanter. Charlotte Sjøan jobber med bl.a. fotoregistrering og arkeolog-
praktikant Kjersti Bjordal jobbet med formidling, bl.a. på sosiale medier. 
 
 
4.9. Bruk av konsulenter   
 
Har virksomheten utarbeidet en 
strategi for bruk av konsulenter? 

  Ja     
  Nei          X 

         Tall i mill. kr. 
  Pålagt ekstern 

evaluering / behov for 
uavhengighet 

Øvrig ekstern konsulentbistand i 
stedet for egenrekruttering 

Kategori av kjøp /                                     
Type konsulenttjeneste 2015 2016 2015 2016 
Prosjektering         
Regnskap pr. 31.12. i mill kr     0,04 0,01 
IT         
Regnskap pr. 31.12. i mill kr     0,02 0,00 
HMS         
Regnskap pr. 31.12. i mill kr        0,00 
Andre konsulenttjenester         
Regnskap pr. 31.12. i mill kr       0,19 

 
 
Byantikvarens bruk av konsulenttjenester utgjorde i 2016 kr. 208874,-. Hvorav kr. 100 000,- 
var kjøp av en tilstandsregistrering av fredete bygning  og 61 000,- var konsulenttjenester 
knyttet til behandling av tilskudd.  Disse tjenestene er det ønskelig å kjøpe på grunn av kort 
tidsperspektiv.  
 
4.10. Oppdrag og bestillinger i tildelingsbrev  
Etaten har ikke ferdigstilt ajourføringen av dokumentasjon knyttet til forebygging og 
avdekking av økonomiske misligheter, men det forventes å komme på plass i forbindelse med 
revisjon av kvalitetssystem og filstruktur som er under arbeid og vil bli ferdigstilt i 2017. For 
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øvrig har etaten gode kontrollrutiner, stor transparens og begrenset økonomisk kobling til 

tiltakshavere.  

 

Ledelsens gjennomgang av knyttet til Informasjonssikkerhet ble ikke gjennomført innen 

fristen 1.4.2016 pga. langvarig sykdom i administrasjonen. Arbeidet er påbegynt og det er 

laget en plan for gjennomføring innen 1.4.2017 i samråd med BYR. 

 

 

5. UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG 

KLIMARAPPORT 2016   
Etatens virksomhet har liten negativ innvirkning på klimaet. Det er få variasjoner i 

Byantikvarens miljø- og klimarapport sammenlignet med de tidligere år. Strømforbruket er 

gått noe opp, men dette har vi som nevnt i rapporten liten mulighet til å påvirke. Etaten ønsker 

å bli miljøsertifisert, men har ikke hatt ressurser til gjennomføre det. Men etaten og ansatte 

har en bevisst holdning til miljø- og klima, og har internt innført kildesortering av alt avfall. 

Både etatens sykler og kollektivtransport benyttes hyppig i jobbsammenheng. For øvrig 

inngår jo kulturminnevernet som en del av miljøsektoren i Norge med langsiktig forvaltning 

og gjenbruk av bygninger som et viktig bidrag til klimaregnskapet. 

 

 

6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG 

FLERTALLSMERKNADER  

 

6.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader  

 
I forbindelse med behandling av budsjettet for 2016 fattet bystyret ingen verbalvedtak som 

direkte berører etaten. 

 

Bystyret vedtok en rekke verbalvedtak hvor gjennomføringsansvaret tilligger andre 

virksomheter/sektorer, men som etaten forutsettes å være kjent med og bidra til realisering, se 

særlig følgende: 

 

S9 Bilfritt sentrum 

Bystyret ber byrådet sikre god involvering av næringsliv og handelsstand i utvikling av nye 

områder og i forbindelse med utviklingen av bilfritt sentrum. 

 

Byantikvaren har et godt samarbeid med næringsliv og handelsstanden og deltar i flere 

samarbeidsgrupper for utvikling av bilfritt byliv sammen med dem. 

 

Oppfølgning av verbalvedtak fra tidligere år om klima og universell utforming inngår i 

rapportens punkt 5.  

 

Det ble ikke vedtatt noen flertallsmerknader ved bystyrekomiteenes behandling av budsjett for 

2016 og økonomiplan 2016-2019 som forutsetter særskilt oppfølging fra etaten. 
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6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget  
 
Etaten har en god og konstruktiv dialog med kommunerevisjonen.  Det er ingen spesielle 
forhold å kommentere.   
 
 

 
 
Nøklevann skole på Bøler fra 1963 er et av periodens viktigste skolebygg. Etterkrigstidens bebyggelse 
vil bli prioritert i Byantikvarens arbeid framover og Nøklevann rehabiliteres og utvides i godt 
samarbeid mellom Byantikvaren , UDE og UBF.  



Besøksadresse:    Maridalsveien 3
Postadresse:    Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo 
E-postadresse:    postmottak@bya.oslo.kommune.no
Internettadresse:     www.byantikvaren.oslo.kommune.no, www.byantikvaren.no
Telefoner: 
Oslo kommunes sentralbord        02180
Byantikvarens publikumsservice  959 90 617
Åpningstider:   Resepsjon: kl. 08.00 - 15.30
     Kundemottak  tirsdag - torsdag kl. 09.00 - 11.30, telefontid kl.12.15 - 15.00
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