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Forsideillustrasjon: Det interaktive kartet fra Kulturminneatlas for Kvadraturen, en 
utstilling på nett.  
 
 

Foto: Byantikvaren der ikke annet er angitt 
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1. ANSVARSOMRÅDE 
Virksomheten reguleres av formannskapsvedtak av 17.12.1980 og bystyrevedtak av 
15.5.1991. Kfr. også rundskriv 5 og 15/93. Byantikvaren er gitt myndighet av byrådet 
til å behandle alle kulturminnesaker som Oslo har delegert statlig ansvar for, og er 
kommunens rådgiver i kulturminnefaglige spørsmål. 
 
Ansvarsområdet omfatter lov- og vedtaksbestemt saksbehandling i henhold til plan- 
og bygningsloven og lov om kulturminner. Etaten utarbeider også egne planforslag. 
Disse oppgavene, som knytter seg til eksisterende bebyggelse, anlegg og kultur-
landskap, utgjør det dominerende ansvarsområdet for Byantikvaren. 
 
I arbeidet inngår administrasjon av statlige og kommunale tilskuddsmidler til fredete 
og verneverdige bygninger, rådgivning og informasjon. 
 
Byantikvarens rolle er sektorovergripende, fordi kulturminnevernet berører praktisk 
talt alle kommunale virksomheter og gir Byantikvaren en viktig strategisk posisjon i 
forhold til byutviklingen. 
 
Byantikvaren har ingen forvaltningsmessige oppgaver i forhold til museene i Oslo, 
slik andre fylkeskommunale kultur- og kulturminnevernetater har. Byantikvaren har 
derimot løpende samarbeid og konsultasjoner med flere museer og på flere områder. 
Hovedvekten på samarbeidet er i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. 
 
Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” er et viktig strategisk dokument for 
kulturminnevernarbeidet i Oslo.  
 
Byantikvarens viktigste brukergrupper utenom politiske organer og andre kommunale 
virksomheter, er eiere av fredete og verneverdige bygninger, arkitekter, konsulenter 
og eiendomsutviklere. 

 

1.1. Organisasjon og bemanning 
Det vises til vedlagte organisasjonsplan (se side 31).  Byantikvaren hadde ved 
utgangen av 2009 22 faste stillinger (21,1 årsverk) organisert i to kulturminnefaglige 
avdelinger og en administrasjonsavdeling.  I tillegg har det i 2009 vært flere 
midlertidige engasjementer på spesifikke prosjekter, for å fylle opp stillinger der fast 
ansatte jobber redusert, på arkeologisk registreringsarbeid i felt, og i vikariater der 
etatens fast ansatte jobber på prosjekter. 
 
Byantikvaren hadde totalt 35,1 årsverk i 2009.  I tillegg til 20,9 årsverk i de faste 
stillingene ble det nedlagt til sammen 14,2 årsverk i engasjementer og midlertidig 
stillinger.  Av disse utgjorde 7,9 årsverk arkeologisk registreringsarbeid i feltsesongen, 2,0 
årsverk arbeid med Groruddalsprosjektet og konvertering av Gul liste, og 3,3 årsverk 
avlastning på saksbehandling, inkludert en ekstrastilling på planarbeid. Ett årsverk gikk 
tapt i langtidssykmelding.  
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Byantikvaren holder til i Maridalsveien 3. Dette er et gammelt bryggerikvartal med de eldste delene 
fra 1855. Bygningen som Byantikvaren holder til i er det gamle malteriet fra 1866.  

2.  MÅL OG RESULTATER 

2.1. Situasjonsbeskrivelse og mål 
Byantikvaren skal bidra til at kulturminnene ivaretas som en vesentlig del av all 
offentlig og privat arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av fysisk miljø. 
Den moderne byutvikling skal ta hensyn til den historiske byen, dens visuelle uttrykk og 
autentisitet, gjennom addisjon og gradvis fornyelse. Byantikvaren har vært aktiv på sitt 
arbeidsområde gjennom uttalelser i plan-, bygge- og rivesaker, samt utarbeidelse av egne 
planer. Vi har deltatt i den kommunale samhandlingen som forutsatt og vært til stede på 
BUKs møter og befaringer.  
 
Byantikvaren har arbeidet for å forebygge spekulasjonsmotivert forfall gjennom 
oppfølging av prosjektet SUV (sikring, utbedring og vedlikehold) i tett samarbeid med 
Plan og Bygningsetaten. Vi har også bistått i arbeidet med å lage en ny forskrift til plan- 
og bygningsloven for å gi kommunen gode virkemidler for å forhindre forfall av 
bevaringsverdig bebyggelse.  
 

 
Produksjons-/ produktivitetsindikatorer Resultat 

2007 
Resultat 

2008 
Måltall 

2009 
Resultat 

2009 
Avvik 
2009 

Saksbehandling      
Saker automatisk fredete kulturminner 211 125 200 87 -113 
Byggesaker etter PBL 1092 943 1200 1004 -196 
Dispensasjonssaker etter KML  55 62 60 58 -2 
Rivesaker etter PBL 300 270 280 272 -8 
Plansaker (inkl. KU) etter PBL 184 204 200 185 -15 
Tilskudds- og lånesaker 144 75  131  
      
Arkeologi       
Totalt antall registreringer foretatt 76 46  75  
% funn arkeologiske registreringer 24 % 26 %  25 %  
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Produksjons-/ produktivitetsindikatorer Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Måltall 
2009 

Resultat 
2009 

Avvik 
2009 

Dokumentmengde      
Inngående dokumentmengde 5401 5047  5915  
Utgående dokumentmengde 2881 2861  2878  
      
Saksbehandlingstid      
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
saker etter forvaltningsloven 32,4 d 33,1 d 30 27,3 d -2,7 d 

      
Årsverk      
Faste årsverk 18,8 19,2 21,6 20,9 -0,7 
Engasjementer 5,2 4,9 1,7 14,2 +12,5 
      
Suksesskriterier      
Vedtak i flg. Byantikvarens anbefaling 57 % 54 %  40 %  
Vedtak i strid med Byantikvarens 
anbefaling  11 % 10 %  20 %  

Nøytralt i forhold til Byantikvarens 
anbefaling 32 % 36 %  40 %  

 
 
Kommentarer til statistikken 
Generelt 
Byantikvaren hadde i 2009 stor aktivitet på arkeologisk registrering, primært som følge av 
arbeidet med registrering av Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Dette resulterte i at 
hele 7,9 årsverk av etatens 14,2 årsverk i engasjementer er feltarkeologer. 
 
Hovedmengden av etatens ressurser er blitt brukt på behandling av bygge-, plan- og 
rivesaker. Arbeidet med forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring har 
vært særskilt arbeidskrevende. I tillegg er det lagt ned betydelige ressurser i  

• utvikling av kulturminneatlas for Kvadraturen, 
• tilskuddsfordeling, 
• innhenting av etterslep på utarbeidelse av egne reguleringsplaner, spesielt 

saker med dele- og byggeforbud.  
• samarbeidet med Plan- og bygningsetaten om sluttføring av felles veileder for 

loftsutbygging,  
• forberedelse for overflytting av Gul liste til databasen Askeladden,  
• seminarer for kommunale forvaltere av bevaringsverdig bebyggelse og eiere 

av fredede bygninger, 
• underlagsmateriale for Riksantikvarens kartlegging av nasjonale 

kulturminneinteresser i Oslo, 
• avslutning av fredningssaker og oppstart av Byantikvarens del i den nasjonale 

fredningsgjennomgangen 
• kvalitetssikring av Oslo-data i det nasjonale SEFRAK-registeret 

 
Saksbehandling 
Saker automatisk fredete kulturminner: Antall saker innen Småhusplanen viser også i 
2009 en klar nedgang. Vi antar dette skyldes en generell reduksjon av fortettingssaker 
etter siste innskjerping av Småhusplanen.  Se kommentar nedenfor. 
 
Antall behandlede byggesaker er økt med ca 60 siden 2008, mens måltallet var vesentlig 
høyere. Aktiviteten har vist seg å holde et relativt jevnt nivå gjennom de siste års 



konjunktursvingninger.  Grunnet særlig økte ressurser og etablering av kundemottak har 
saksbehandlingstiden vært den laveste på mange år. Det vises til pkt 5.2. 

 
Saksbehandlingstid 1996-2009
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Innsigelser/klager 
I 2009 fremmet Riksantikvaren innsigelse til 2 kommunedelplaner og 6 
reguleringsplanutkast. Samtlige var oversendt for vurdering av innsigelse fra 
Byantikvaren iht. samarbeidsplikten. For Nordstrandskråningen (2 planområder) fremmet 
Riksantikvaren innsigelse på grunnlag av arkeologi, på tvers av Byantikvarens anbefaling. 
Byantikvaren oversendte to plansaker som Riksantikvaren valgte å ikke fremme innsigelse 
til. 
 
Riksantikvaren påklaget ingen byggesaksvedtak i 2009, men ett vedtak om mindre 
vesentlig reguleringsendring. 
 
Egne reguleringsplaner  
Etaten har i 2009 hatt ressurser til ett ekstra årsverk knyttet til planarbeid. Det har vært 
prioritert å få innhentet etterslep på å lage bevaringsplaner der det løper dele- og 
byggeforbud, samt å få startet sikring av prioriterte gårder iht. Verneplan for Akergårdene. 
 
Det er fremmet 5 alternative planforslag i forbindelse med offentlig ettersyn i 2009, og et 
omfattende alternativ knyttet til planforslag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
(Hollenderkvartalet) er stadig under arbeid.  
 
Byantikvaren har i perioden hatt ansvar for 5 reguleringsplansaker hvor det er vedtatt 
dele- og byggeforbud. 4 har etaten i 2009 ført fram til og med offentlig ettersyn. En av 
planene er også vedtatt (Bergensgata 45), mens de øvrige er sendt Byrådsavdeling for 
byutvikling for videre behandling eller er til sluttbehandling hos Plan- og bygningsetaten. 
Den 5. er innlemmet i en større bevaringsregulering (Huk Aveny) som beregnes utarbeidet 
av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Byantikvaren.  
 
Som oppfølging av Verneplan for Akergårdene er 4 reguleringsplaner for prioriterte 
gårdstun igangsatt, og for nok ett anlegg utarbeides privat detaljplan i dialog med 
Byantikvaren. Det er også igangsatt et planarbeid som oppfølging av vedtatt Strategi for 
maritime kulturminner.  
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Etaten er i tillegg engasjert i 6 andre aktive plansaker, enten som hovedansvarlig eller som 
medforslagsstiller.  
 
Fredningssaker 
Det vises til pkt. 2.2. 
 
Arkeologi 
I antall saker der det er foretatt arkeologisk registrering har Byantikvaren i 2009 vært 
tilbake på nivå med 2007, men sammensetningen har vært en annen. For saksbehandling 
har antall byggesaker innen Småhusplanen gått markant tilbake hvert av de siste år. 
Gravetiltak for blant annet fjernvarme har et betydelig omfang (men omleggingen til 
kommunens database K-grav gjør at denne typen saker ikke lenger kommer fram i 
statistikken annet enn der hvor Byantikvaren stiller krav om overvåking). Samtidig har 
antall plansaker vært stabilt, og noen av planene har hatt svært omfattende planområder. 
Disse har gitt utfordringer både i forhold til metodikk, kapasitet og økonomistyring, og 
sene bestillinger fra tiltakshavere har gitt ytterligere utfordringer for planlegging og 
koordinering. Sesongen har gitt nyttige erfaringer for videre utvikling av fagfeltet. 
Arkeologifeltet vil i 1.halvår 2010 ble gjennomgått for å sikre god faglig og administrativ 
oppfølging. 
 

 
 
Et steinbrudd i Ekebergskrenten var et av funnene som ble gjort i forbindelse med de omfattende arkeologiske 
registreringene på Ekeberg. Gjennom møysommelig arbeid og interessante funn har man fått avdekket ny Oslohistorie, 
blant annet har man fått stadfestet Ekeberg som viktig bosettingsområde allerede fra eldre steinalder 
 
Ved oppstart i april baserte Byantikvaren feltsesongen på 3 feltarkeologer (som i et 
normalår) samt 6 for Ekeberg Skulptur- og kulturminnepark. I juni ble arbeidsstokken av 
kapasitetsårsaker supplert med 1 på ordinær sesong og 1 på Ekeberg. Etter at 
registreringen på Ekeberg var ferdigstilt i september, ble disse og flere nye feltarkeologer 
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satt til registrering av diverse større plansaker som hastet, slik at Byantikvaren i oktober 
på det meste hadde 14 feltarkeologer på samme tid. Som følge av stor pågang på høsten 
ble feltsesongen forlenget helt til snø og frost umuliggjorde videre drift i månedsskiftet 
november/desember, og nødvendig etterarbeid og rapportskriving har som følge dels 
måtte skyves videre ut og over på nyåret.  
 
Funnprosenten har holdt seg på omtrent samme nivå, og er akseptabel sammenlignet med 
øvrige fylkeskommuner og den usikkerhet som er knyttet til graving i by. Dersom 
overvåkinger holdes utenom, er funnprosenten på 30%. Byantikvaren har likevel ambisjon 
om å øke den noe.  
 
Dokumentmengde  
Statistikken viser en økning i dokumentmengde inn på 17,2 %. Dokumentmengde ut er 
stabil fra 2008. Se også punkt 2.3. 
 
Suksesskriterier 
Vedtakene i byggesaker etter Plan- og bygningsloven måles i forhold til suksess. 
Resultatene viser at andelen vedtak som i hovedsak ivaretar bygningens kulturhistoriske 
verdi, er redusert med 14 prosentpoeng i det siste året, og at vedtak i strid med 
Byantikvarens anbefalinger er økt med 10 prosentpoeng. 
 
Det er viktig å være klar over at det i denne statistikken ligger store feilkilder. Samlet sett 
er utfallet av plansaker hvor antikvariske verdier er involvert vel så viktig for 
ivaretakelsen av de antikvariske verdiene på lang sikt. Det er ikke laget noe system for 
evaluering av disse sakene.  
 

2.2. Strategier og tiltak  
Lov- og vedtaksfestet saksbehandling 
Byantikvaren har løst de lovpålagte oppgavene. Selv om saksbehandlingstiden generelt 
har gått ned, er den fortsatt høy for forhåndsuttalelser til private tiltak. Dette er uheldig 
fordi det er til hinder for forebyggende medvirkning på et tidlig tidspunkt i byggeprosjekter. 
Det skader også etatens omdømme hos publikum. 

 
Utarbeide alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta verneinteressene  
Vedtaket av Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” i februar 2004 ga 
Byantikvaren nye oppgaver og forbedrete redskaper. En av disse er å lage alternative 
planforslag som sikrer kulturminneinteresser. I 2009 har vi fremmet 5 slike planer i 
forbindelse med offentlig ettersyn. Vi ser ikke noen spesiell grunn for at antall nå er litt 
høyere enn de foregående årene, men økningen er heller ikke stor i forhold til antall 
plansaker.  
 
Utarbeide fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet  
Varsel om oppstart av fredningssak for St. Hallvard kirke og kloster og forslag til 
fredning av Bislet Bad ble begge sendt på høring tidlig i 2009. Fredningssakene er 
bearbeidet i løpet av året på grunnlag av høringsinnspillene. 
 
I anledning kulturminneåret gjennomførte Riksantikvaren fredning av pissoiret i 
Stensparken. De fattet også fredningsvedtak i tre saker som ble forberedt av 
Byantikvaren: Frognerparken, Prins Christian Augusts Minde (PCAM) og 
Folketeaterbygningen. 
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Prins Christian Augusts Minde ble fredet i september 2009. Bygningskomplekset representerer en viktig del av 
Oslos mangefasetterte byutviklings- og sosialhistorie. Den opprinnelige Mangelsgården ble oppført på slutten av 1600-
tallet som et herskapelig landsted for den velstående borgeren general hans Ernst von Trischler. Fra venstre: konst. 
riksantikvar Sjur Helseth, miljøvernminister Erik Solheim, statssekretær Heidi Sørensen og byantikvar i Oslo, Marte 
Boro. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren.  
 
 
Et eldre forslag om sikring av Løvenskiolds gate 6 gjennom fredning er nå foreslått 
erstattet av et utkast til en privatrettslig verneavtale som er sendt eieren til vurdering. 
 
Utarbeide egne reguleringsforslag der områder bør reguleres til bevaring  
Etaten prioriterte i 2009 å doble plankapasiteten med et årsengasjement. Dette for å ta 
igjen etterslep av reguleringsplaner der det løper bygge-/deleforbud, samt å komme raskt i 
gang med bevaringsreguleringer iht. Verneplan for Akergårdene. Som følge av at den 
politiske sluttbehandlingen av verneplanen ble utsatt, ble denne planressursen i også 
benyttet som bistand i andre prioriterte plansaker. For Byantikvaren viste det seg også 
nyttig å ha ekstra plankapasitet i forbindelse med overgang til ny planlov. 
 
Forbedret rådgivning og informasjon/service overfor brukere/publikum  
 
Etaten gir daglig informasjon til publikum over telefon og disk. Byantikvaren viderefører 
også bruken av ressurser på et kundemottak bemannet fire dager i uken av en meget 
erfaren saksbehandler. Det gir rask respons til publikum og effektiv saksbehandling for 
etaten. 
 
I forbindelse med prosjektet ”Kvalitetssikring av Gul liste” er det gjort avtale om 
overføring av Byantikvarens Gule liste til Riksantikvarens database ”Askeladden”, som 
vil gi forbedret tilgang til informasjonen for publikum. Det vises til punkt 2.3. 
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Aktiv medvirkning i Groruddalssatsingen 
Byantikvaren har deltatt i arbeidet med Groruddalssatsingen gjennom programgruppe 2 - 
Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø, og programgruppe 3 - Bolig-, by- og 
stedsutvikling. Groruddalen har en relativt liten andel av kommunens registrerte 
kulturminner, og det er et politisk mål i ”Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen” å 
styrke kulturminnevernet i dalen. Et av hovedmålene i programgruppe 2 er at 
”Kulturminner skal vernes og brukes og dalens historieforståelse skal styrkes.” 
Byantikvaren har i 2009 søkt å vri etatens arbeid og prosjekter tettere inn mot Bydelenes 
prioriteringer, samt lagt vekt på formidling som et middel for å heve historieforståelsen i 
dalen. Det vises til punkt 2.3. 

  
Videreføre samarbeidet med PBE om felles publikumsveiledere  
En felles veileder for loftsutbygging ble ferdigstilt i 2009 for å tas i bruk over årsskiftet. 
Nye veiledere/infoark er under utarbeidelse. 
 
Fordeling av tilskuddsmidler til private fredete og verneverdige bygninger  
Byantikvaren har fordelt tilskuddsmidler som forutsatt. De kommunale midlene gir oss et 
kjærkomment, positivt virkemiddel for å oppmuntre til prioriterte tiltak i privat regi. De 
supplerer på en god måte de statlige midlene vi får via Riksantikvaren til byens fredete 
bebyggelse. Det vises til punkt 2.3. 
 
Gul liste 
Byantikvarens Gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer i Oslo.  Listen omfatter tre vernekategorier; formelt fredet, formelt vernet og 
bevaringsverdig. Det har vært arbeidet løpende med Gul liste, herunder ajourhold og 
kvalitetssikring av innføring og arbeid med konvertering av listen til Riksantikvarens 
database Askeladden.  Ved nyoppføringer i Gul liste blir eiere tilskrevet med bakgrunn og 
begrunnelse for oppføringen. Det vises til punkt 2.3. 
 
Seminarer for kommunale forvaltere av bevaringsverdig bebyggelse og eiere av 
fredede bygninger 
Formidling av nyttig informasjon og etableringen av en møteplass for private og 
kommunale forvaltere av bevaringsverdig bebyggelse er en prioritert oppgave. I 2009 
ble det invitert til seminarer for eierne av fredete bygg generelt og i Birkelunden 
spesielt. Videre inviterte vi kommunale eiendomsforvaltere til Saxegården for et 
seminar om brannsikring av bevaringverdige bygg. 
 
Riksantikvarens kartlegging av nasjonale kulturminneinteresser i Oslo 
Byantikvaren har i flere runder levert underlagsmateriale til Riksantikvarens database i 
form av utkast til områder med avgrensning, beskrivelser og vernevurderinger. 
Byantikvaren har også levert en generell beskrivelse av Oslos historie og særtrekk. 
Innspillene er videre omarbeidet og supplert av Riksantikvaren, før de sist på året ble 
sendt på høring. Databasen er ennå under arbeid. 
 

Byantikvarens årsberetning 2009                                                                      Side 10 av 31  



  
Eksempler på publikumsveiledere laget av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten i fellesskap.  Veilederen for 
loftsutbygging ble ferdigstilt i 2009 og tas i bruk over årsskiftet. 
 

2.3. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større 
”prosjekter” 
 
Etaten gjennomførte på slutten av 2008 en medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen viser at 
de fleste i all hovedsak trives med arbeidssituasjonen. Det er få svar som har avdekket 
alvorlig misnøye, men vi konkluderte med at det var nødvendig å arbeide videre med temaer 
som stress og ubehag knyttet til en svært stor arbeidsmengde, planlegging/tilrettelegging av 
arbeidsoppgaver, hjelpemidler og ulike forhold knyttet til ledelse av Byantikvaren (spesielt 
tilstedeværelse).  
 
På bakgrunn av den høye saksbehandlingstiden i 2008 og medarbeiderundersøkelsen har det i 
2009 vært jobbet for å bedre saksbehandlingstiden og å redusere arbeidspresset for den 
enkelte. Arbeidet har bl.a. bestått i  

 å få bedre restanseoversikt,  
 utarbeidelse av veiledere og rutiner,  
 fokus på ressurssituasjonen generelt og for den enkelte,  
 analyse av bruk av tid på og organisering av interne møter,  
 gjennomføring av saksbehandlingsdugnad,  
 oppfølging av teknisk infrastruktur ved å  

o etablere tilgang til digitalt Gul liste-kart til alle saksbehandlere og  
o ny organisering av fellesområdet på data  

 effektivisering av saksbehandling 
  

Det er avholdt et internseminar for alle ansatte som en oppfølging av medarbeider-
undersøkelsen. Forslag til endringer blir nå fulgt opp.  
 
Etaten planlegger mot innføring av helelektronisk saksbehandling. Arkivet er i gang med 
faglig oppdatering mot oppstart av denne prosessen.  Ressurssituasjonen vil bestemme når 
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den igangsettes for fullt. Nødvendig oppgradering og utskiftning av utstyr fortsatte i 2009, 
med utskiftning av PCer og større skjermer.  
 
Bystyremelding 4/2003 Kulturminnevern i Oslo gir Byantikvaren en rekke oppgaver. 
Eksempler på slike oppfølgingsoppgaver som det er arbeidet med:  

• Strategi for vern av Maritime kulturminner som ble politisk behandlet i 2008  
• Verneplan for Akergårdene som ble politisk behandlet i 2009 
• Kvalitetssikring av Gul liste 
• Arbeid mot spekulativt forfall 

 
Det er imidlertid fortsatt flere oppfølgingsoppgaver som gjenstår. De viktigste er: 

• Historiske veier med forslag til tiltak for synliggjøring og bevaring av de viktigste 
transportårene 

• Temaplan for tekniske/industrielle kulturminner sett i sammenheng med 
kulturlandskapet i ytre by og marka 

• Registrering og vern av funksjonalistiske bygninger 
• Utarbeidelse av informasjon om og oppslag om kulturminner 
 

 
I 2009 er det lagt ned betydelige ressurser i følgende prosjekter: 

 
Groruddalssatsingen 
Det ble bevilget kr 500 000,- i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos 
Byantikvaren i 2009 (byrådssak 1022/09). Arbeidet har som formål å styrke 
kulturminnevernet innenfor miljøsonesatsingen i Groruddalen og har vært plassert i 
programgruppe 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø. Arbeidsoppgavene er 
forutsatt å omfatte formell sikring av prioriterte kulturminner, planarbeid knyttet til 
skjøtsel, vedlikehold og formidling samt tiltak som styrker historieforståelsen i dalen. I 
2009 har Byantikvaren også deltatt i programgruppe 3 – Bolig-, by- og stedsutvikling, 
hvor det er arbeidet med å integrere det kulturminnefaglige i by- og stedsutviklingen. Et 
viktig mål i denne sammenhengen har vært å arbeide med å styrke lokal identitet og 
tilhørighet, ved å formilde 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.  
 
Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2009: 

• Utarbeidelse av handlingsprogram 2010 for programgruppe 2 – Alna, 
grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 

• Arbeid med å utarbeide forvaltning- og skjøtselsplan for Bakås skanser. 
• Oppfølging av Akergårdene Årvoll, Tveten, Nordtvet, Bånkall og Lindeberg. 
• Utarbeidelse av kulturhistorisk analyse av området Haugenstua. Arbeidet har 

inngått som en del av områdesatsningen til bydel Stovner. 
• Arbeid med restaureringsplan for hageanlegget på Nedre Grorud gård. 
• Utarbeide en kulturhistorisk veiviser og et kulturkart for Groruddalen. Prosjektet 

utføres i samarbeid med Oslo Museum, Groruddalen historielag og Grorud bydel. 
(ferdigstilles mars 2010) 

• Lage en vandreutstilling om drabantbyen i samarbeid med Oslo museum. 
Utstillingen åpnet på Bjerke bibliotek, og har deretter vært på flere sentre og 
bibliotek i Oslo. 
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Fotografi Teisen i Oslo. Fra utbyggingen i Groruddalen på 1950-tallet. Foto: Arbeiderbevegelsens  
arkiv og bibliotek  

 
Kommunale plan- og utredningsarbeider  
Byantikvaren er også trukket inn i flere større og ressurskrevende plan- og utrednings-
arbeider i kommunal regi, hvor de fleste er videreført fra 2008. Reguleringsplan for 
Bygdøy, Kommunedelplan for Alna, Kommunedelplan for byutvikling og bevaring, 
Prosjektene ”Levende Oslo” og ”Utleie av offentlig gategrunn”, Planprogram for 
Kvadraturen og Undervisningsbyggs verneplan for Osloskoler er blant de større. Etaten 
deltar også fast i tverretatlige fora for barnehageutbygging, skoleutbygging og Omsorg+. 
Byantikvaren har begrensede ressurser til å håndtere slike store prosjekter og sliter tidvis 
med forventet framdrift. Samtidig gir aktiv deltakelse og tidlige innspill bedre planer og 
færre konflikter i senere runder. Kommunedelplan for Alna er et godt eksempel på dette. 
 

 
Mastrups gate 11. Gammel trafostasjon fra 1920. Oppført som en del av den gamle Torshovbebyggelsen. Fikk i 2009  
kr 125 000 i kommunalt tilskudd til utbedring av kobbertak og taknedløp,  
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Kommunale tilskuddsmidler  
Kommunen har i 2009 gitt tilskudd til restaurering av verneverdige kulturminner. 
Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider samt omtalt redaksjonelt i pressen. 
Byantikvaren mottok 56 søknader med en samlet søknadssum på ca kr 15 mill. 20 av 
søknadene ble gitt tilsagn på til sammen kr 2 350 000,-. Tilsagnene er gitt for to år, og 
midlene forventes dermed i hovedsak utbetalt i løpet av 2010. Byantikvaren mottok 1 
klage. Klagen ble oversendt Byrådsavdeling for byutvikling i juni 2009. Klagenemndas 
avgjørelse kom i september 2009; Byantikvarens vedtak ble opprettholdt. Det ble også 
foretatt en gjennomgang av eldre ikke-utbetalte tilsagn.  Resultatet av gjennomgangen var 
tilbaketrekking av 4 tilsagn fra 2006.  Disse midlene ble gitt ut igjen i nye tilsagn i 2009, 
og kom i tillegg til årets bevilgning på kr 2 millioner. 
 
 

 
Drammensveien 227-229. Vækerøstuene. Fikk i 2009 kommunalt tilskudd på kr 250 000 til utbedringsarbeid på tak 
og utvendig råteskadet panel. 

 
Statlige tilskuddsmidler  
Byantikvaren mottok i 2009 fra Riksantikvaren kr 9 700 000,- i tilskuddsmidler til 
fordeling til kulturminneverntiltak på fredete eiendommer i privat eie og brannsikring av 
kvartaler med tett trehusmiljø.  Intern gjennomgang av eldre tilskudd resulterte i 
tilbaketrekking av tilskudd fra tidligere år på ca kr 880 000.  Til sammen ble derfor ca kr 
10,6 mill fordelt i 2009, hvorav ca kr 8,6 mill til ordinært fredete anlegg, kr 1 500 000,- til 
Birkelunden kulturmiljø og kr 500 000,- til brannsikring. 
 
Når det gjelder tilskudd til de ordinært fredete anleggene ble eierne tilskrevet og 
orientert via nettsidene om muligheten for å søke disse midlene. Det ble informert om 
tilskuddene, til blant annet Birkelunden, gjennom annonsering i dagspressen og 
orientering på våre nettsider om muligheten for å søke statlige tilskuddsmidler Vi 
mottok 22 søknader på til sammen ca kr 31 mill og av disse ble det bevilget midler til 
19 prosjekter.  Tilsagnene er gitt for to år. Byantikvaren mottok ingen klager. Ingen 
søkere sa fra seg tildelt tilskudd og ingen av årets tilsagn ble trukket tilbake. 
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Krutthuset på Skard i Maridalen fikk kr 700 000 i statlige tilskuddsmidler i 2009, til rensing  
og refuging av kalkfuger. 

 
 
Kulturminneatlas for Kvadraturen  
Kulturminneatlaset er en digital utstilling om Kvadraturen i Oslo, byens historiske 
sentrum. Kulturminneatlaset var Byantikvarens største formidlingsprosjekt i 2009, og er 
laget i samarbeid med Oslo Byarkiv og Oslo Museum. 
 

 
Fra Kulturminneatlas for Kvadraturen, Christiania torv. På den gamle kirketomten lå  
bensinstasjonen i funkisstil fram til 1990. Foto: Oslo Museum 

 
Kulturminneatlaset innledes med et interaktivt kart med brukervennlig design som 
inviterer leseren inn i Kvadraturens verden av bygninger, historie, fortellinger og nærmere 
400 nye og eldre fotografier. Kartet på nettsiden kan også skrives ut og tas med på rusletur 
i denne delen av byen. Nettsiden inneholder også noe man har kalt en ressursdel, med 
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tidligere skrevne artikler, lenker til informasjon for huseiere, råd og vink om vedlikehold, 
kart, lenke til gul liste m.m. 

Til tross for Kvadraturens historiske kvaliteter, har området vært lite besøkt og områdets 
historie er relativt lite kjent. Kvadraturen har en rik historie og stor samling av 
bevaringsverdige anlegg. Dette potensialet for opplevelse og bruk bør utnyttes bedre, og 
det er derfor et mål å trekke flere folk til området og få til mer liv.  

 
Fra Kulturminneatlas for Kvadraturen, Christiania torv. Christian IVs hanske foran nybygg fra 1990-tallet av arkitekt 
Torstein Ramberg. 
 
Presse- og informasjonsarbeid 
Byantikvarens presse- og informasjonsarbeid har fokusert på hovedmålene i etatens 
strategi for 2007-2011: 

o Utvikling av Internet som informasjonskanal 
o Informasjonsformidling i og omkring etatens saksbehandling og faglige 

uttalelser 
o Motivere for kulturminnevern ved å spre kunnskap til profesjonelle forvaltere 

og allmennheten 
 
Internet 
Internet har vært brukt for å bekjentgjøre alle nyheter, oppdatert «Gul liste», vedtatte 
planer, informasjonsark, og aktuelle nyheter i tillegg til den generelle informasjonen om 
Byantikvaren. 
 
Statistikk fra besøk på Byantikvarens nettside: 
Totalt antall besøk:   27 218  
Antall besøkende:   16 831 
Gj.snittlig besøk hver dag:  74 
Antall sidevisninger:   83 810 
Gj.snittlig besøkslengde:   5 min 2 sek 
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Presse- og mediearbeid 
Byantikvaren har i forbindelse med saksbehandling og faglige uttalelser, og i saker som 
har egnet seg til å spre kunnskaper om kulturminnevern til allmennheten, aktivt tatt 
kontakt med pressen, og fått dels store oppslag i media. Spesielt saker vedrørende 
arkeologiske funn fikk mange og store presseoppslag. Byantikvaren abonnerer ikke på 
medieovervåkningstjenester og har derfor ikke konkrete tall på antall presseoppslag og 
medieinnslag.  

 

 
Barnebarn Mikkel Berg taler ved avdukingen. Bysten av Oslos første byantikvar, Arno Berg, ble onsdag 13. mai satt opp 
på Arno Bergs Plass på Frogner. Dette skjedde med ordfører, russepresident og fanfare. Bysten har vært i Oslo 
kommunes eie siden 1971, har inntil mai 2009 stått innendørs i Ladegården. Arkitekt Arno Berg (1890-1974) byantikvar 
fra 1956 til 1963. 
 
Arbeidet med omlegging av Gul Liste til Askeladden  
Gul liste er i dag formidlet overfor publikum gjennom en enkel adressebasert excel-liste 
som ligger på våre nettsider. Gul liste er også kartfestet, men informasjon via kart er 
foreløpig ikke tilgjengelig for publikum. Det er et mål å formidle innholdet på Gul liste 
bedre.  
 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden inneholder alle fredete objekter og 
anlegg. I denne databasen ligger også mulighet for å koble til bilder og andre dokumenter. 
Selve databasen er kun åpen for forvaltningen, men i desember 2009 ble Askeladdens 
publikumsutgave Kulturminnesøk lansert. Byantikvaren har avtalt å overføre vår Gule liste 
til Askeladden. Dette vil gi mulighet for en vesentlig bedre formidling; vi slipper 
dobbelregistrering av fredete objekter i flere registre og Byantikvaren slipper å drifte og 
utvikle en egen database.  
 
Dette er en omfattende omlegging fra en adressebasert liste, til en struktur med etablering 
av lokaliteter og tilhørende enkeltminner. For 11 000 oppføringer i Gul liste må det 
etableres lokaliteter, ryddes opp i hvilke enkeltminner som tilhører den enkelte lokalitet, 
og informasjon som er påkrevd i Askeladden må påføres.  
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Av totalt 11 000 adresser i Gul liste, er det ved inngangen til 2010 gjennomgått i overkant 
av 9 000 registreringer. Dette tilsvarer etablering av 5 500 lokaliteter og 12 400 
enkeltminner. Arbeidet som er gjennomført i 2009 omfatter store deler av byggesonen, og 
det gjenstår gjennomgang av registreringer i bydelene Frogner, Nordstrand og i Marka. 
Arbeidet fortsetter i 2010, og når geometrien for Gul liste er ferdig etablert, vil arbeidet i 
hovedsak dreie seg om å få på plass informasjon om kulturminnene som er obligatorisk i 
Askeladden. 
 

 
Utsnitt fra Byantikvarens gule liste på kart. De forskjellige fargekodene representerer ulike vernekategorier 
 
Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 
Byantikvaren fikk for 2009 bevilget kr. 366.000,- fra Riksantikvaren for skjøtsel av 
automatisk fredete kulturminner, mot en egendekning på 20 %. Midlene var til  
skjøtselsplan, praktisk skjøtsel og skilting, og skulle brukes på 4 prioriterte anlegg: 
fornminnefeltene på Grønliåsen og på Ekeberg, helleristningene ved Sjømannsskolen, og 
Bergskogen. Byantikvaren har i dialog med Friluftsetaten foretatt det meste av arbeidet, 
men ettersom deler har vært egnet vinterarbeid vil prosjektet først avsluttes i 2010. 
 
Konservering av Olavsklosterruinen i Minneparken 
Arbeidet med ruinkonservering er videreført i 2009 med halv finansiering fra 
Riksantikvaren og resten fra Kulturetaten som tiltakshaver. Byantikvaren har bistått med 
tilrettelegging og rådgivning i faglige spørsmål. Etaten var også hovedarrangør for et 
åpent seminar i Oslo bispegård om Olavsklosteret i middelalderen og frem til i dag.  
 
Internasjonalt samarbeid 
Byantikvaren har innledet et samarbeid med Oslos vennskapsby Vilnius om vern av 
trearkitektur. Det har vært faglig utveksling med en delegasjon fra Oslo til Vilnius og vice 
versa, og det har vært arrangert et åpent seminar om vern av trearkitektur. 
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3. SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT 

3.1 Driftsregnskap 
 

Artsgruppe 
Regnskap 

2009 
Dok 

3/2009 
Just.bud. 

2009 
Regnskap 

2008 

Avvik 
just.bud/ 
regnskap 

000-099 Lønn, trygd, pensjon 21 341 14 592 19 600 15 368  -1 741
100-299 Kjøp av varer og tjenester 7 813 7 787 9 676 5 252  1 954
400-499 Overføringsutgifter 8 209 5 108 19 796 4 365  11 578
500-599 Finansutgifter og -transaksjoner 15 0 0 18  -15
Sum driftsutgifter 37 379 27 487 49 073 24 984  11 694
        
600-699 Salgsinntekter -1 643 -3 082 -2 750 -1 378 -1 107
700-799 Overføringsutgifter m/ krav -7 606 -469 -2 915 -2 156 4 691
800-899 Overføringsinntekter u/ krav -12 071 -3 129 -12 046 -4 505 25
900-999 Finansinntekter og  
              -transaksjoner -15 0 0 -18  15
Sum driftsinntekter -21 335 -6 680 -17 711 -8 056 3 624
        
Kapitlets nettoresultat 16 044 20 807 31 362 16 945  15 318

 
Generelle bemerkninger 
Tabellen ovenfor viser at det er veldig store endringer fra Dok 3/2009 til justert 
budsjett 2009. Hovedårsaken til dette er at Byantikvaren har store summer i 
øremerkede og særskilte overførbare midler, i 2009 hele 23,1 millioner kroner.  Se 
detaljer under pkt 3.4.  
 
Regnskapet for 2009 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 15,318 
millioner. Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2010 utgjør imidlertid 
kr 14,556 millioner.  Dette gir et reelt overskudd (mindreforbruk) på kr 761.836. 
 
Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2009 og regnskap 2009: 
000-099:   Avviket skyldes i hovedsak forlenget og tyngre arkeologisesong enn 
forventet, med dertil medfølgende høyere lønnskostnader for feltarkeologene som er 
ansatt på engasjement. 
100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under 
flere av prosjektene under Groruddalssatsningen ikke er kommet til utbetaling.   
400-499: Avviket skyldes i hovedsak avvik på utbetaling av statlige og kommunale 
tilskuddsmidler, samt øremerkede og særskilt overførbare midler.  Regulert budsjett 
inkluderer 9,061 mill øremerkede midler overført fra 2008, pluss friske midler på 
nesten 12 mill. Midlene utbetales i realiteten over flere år, men fremkommer 
budsjetteknisk som forventede utbetalinger i budsjettåret. 
500-599: Det ble ikke budsjettert på denne artsgruppen, der eneste postering er 
avskrivning av etatens varebil. 
600-699:  Inntektene fra arkeologisk registeringsarbeid fordeles mellom artsgruppene 
600-699 og 700-799, avhengig av om tiltakshaver er ekstern part eller etat/bydel/KF. 
Fordelingen mellom disse og nivået på inntektene er vanskelig å budsjettere fra år til 
år, da det vil være avhengig av både konjunkturer/aktivitetsnivå i byggebransjen og 
kommunens aktivitetsnivå på større reguleringsplanarbeid som krever arkeologiske 
undersøkelser.  Året 2009 var preget av høye inntekter (også gjenspeilet i høye 
lønnskostnader) til arkeologisk feltarbeid, pga bl.a. registrering av Ekeberg skulptur- 
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og kulturminnepark, samt flere større reguleringsplanområder. Refusjon sykelønn ble 
også høyere enn forventet pga flere langstidssykmeldinger på de ansatte. 
700-799: Se kommentar under artsgruppe 600-699.   
800-899: Ingen vesentlige avvik. 
900-999: Se kommentar under artsgruppe 500-599. 
 
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2009 
Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 10 555 millioner i 2009.  
Reguleringene består av: 

o kr 9 061 000 i overførte øremerkede midler fra 2008 
o kr   994 000 i overført mindreforbruk fra 2008 
o kr   500 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen     

(Bystyresak 208/09) 
 

De største budsjettreguleringene til de forskjellige artsgruppene er: 
Artsgruppe 000-099:   

o + 1,0 mill: økning i budsjettrammen vedtatt av bystyret. 
o + 1 mill: mindreforbruk fra 2008  
o + 0,5 mill: økning ramme for prosjektstilling Groruddalen 
o + 1 mill: øremerkede midler, overført fra 2008 og nye 2009 
o + 1,5 mill: økning artsgruppe 11 for lønnskostnader til feltarkeologer 

på engasjementer, parallell økning inntekt fordelt på artsgruppe 16 og 
17 

Artsgruppe 100-299:  
o + 2,6 mill: øremerkede midler overført fra 2008 og nye 2009 
o - 0,7 mill: omfordeling og reduksjon div. kostnader 

Artsgruppe 400-499:  
o + 14,4 mill: øremerkede midler, overført fra 2008 og nye i 2009 
o + 0,25 mill: økning mva – tilsvarende øking artsgruppe 700-799 

Artsgruppe 600-699: Ingen større justeringer.  
o – 0,3 mill: reduksjon forventet inntekt arkeologi fra eksterne 

tiltakshavere (til artsgruppe 700-799) 
Artsgruppe 700-799:  

o + 2,1 mill: økning forventet inntekt arkeologi grunnet høyere aktivitet 
totalt, samt justering fra artsgrupp 600-699) 

o + 0,25 mill: økning mva  
Artsgruppe 800-899:  

o + 6,6 økning tildelte statlige øremerkede midler 2009 til tilskudd 
(Riksantikvaren) 

o + 2,3 mill: økning pga årets tildeling statlige øremerkede midler, samt 
overførte øremerkede midler fra 2008 for Groruddalssatsningen  

  
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2009 og regnskap 2008 
Artsgruppe 000-099: Høyere budsjettramme og overført mindreforbruk fra 2008 
tillot ansettelse for å få redusert saksbehandlingstid og tatt unna restanser.  Høyere 
aktivitet arkeologisk registrering medfører høyere kostnader til lønn feltarkeologer. 
Artsgruppe 100-299: Høyere kostnader til eksterne entreprenører ifm arkeologi 
registreringer (1 mill).  Kostnader til kulturminneatlas for kvadraturen (0,4 mill). 
Høyere kostnader til husleie pga reforhandling kontrakt og leie av ekstra kontorer i 
Maridalsveien 3 (0,5 mill). 
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Artsgruppe 400-499: Høyere utbetalinger av statlige tilskuddsmidler enn i 2008 (4 
millioner).  Etter godkjenning fra Riksantikvaren ble deler av årets tilskudd til enkelte 
prosjekter forskuttert og utbetalt før ferdigstillelse. Normalt skjer utbetaling etter 
ferdigstillelse og godkjenning av at arbeidene er utført iht betingelser gitt.  Det er 
vanskelig å forutse når prosjektene kommer til utbetaling, da ett gitt års tilsagn vil 
komme til utbetaling over en periode på 2 til 3 år.   
Artsgruppe 600-699: Arkeologiinntekter er fordelt mellom artsgruppe 600-699 og 
700-799, avhengig av om det er private eller kommunale tiltakshavere.  
Sammensetningen fra år til år er avhengig av hvilke prosjekter som gjennomføres. 
Artsgruppe 700-799:  Se kommentar til artsgruppe 600-699. Generelt mye høyere 
aktivitet på arkeologisk registrering enn i 2008, grunnet flere store reguleringsplaner 
som ble behandlet. 
Artsgruppe 800-899:  Økt tildeling av statlige øremerkede midler.  

3.2. Investeringsregnskap 
Se pkt. 3.3. 

3.3. Investeringsregnskap på prosjektnivå 
Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2009.  Det ble investert i ny varebil i 2007, 
og det er foretatt avskrivning av denne i 2009. 

3.4. Noter i regnskapet 
Byantikvaren hadde til sammen kr 9,061 millioner i særskilte øremerkede midler overført 
fra 2008 til 2009.  I etatens budsjett for 2009 er det i tillegg forutsatt kr 2,0 mill til særskilt 
øremerkede kommunale tilskudd, og kr 3,0 millioner i særskilt øremerkede statlige 
tilskudd.  Det er verd å bemerke at det i 2009, grunnet finanskrisen, ble videreformidlet 
hele 9,7 millioner kroner i statlige tilskudd, mot normalt ca 3,5 millioner kroner. 
 
Bruk av særskilt overførte midler i 2009  
 
Kommunale tilskudd i hele 1000 kroner 

Note Prosjekt  Vedtak Reg. 
budsjett 

Regnskap Avvik 
 (VI-VII) 

a. 25200001 Kommunale 
tilskudd til 
kulturminnevern 

Dok 3/07, Dok 3/08 og 
Dok 3/09 

4 143,0 1 321,0 2 822,0

    4 143,0 1 321,0 2 822,0
Statlige tilskudd i hele 1000 kroner      

Note Prosjekt  Vedtak Reg. 
budsjett 

Regnskap Avvik 
 (VI-VII) 

b. 25200002-
25200006, 
35201052 

Groruddals-
prosjekter 

 2 414,5 381,0 2 033,5

c. 
d. 

35201000-
35201051, 
35201053 

Statlige tilskudd til 
kulturminnevern-
tiltak og prosjekter 

 16 549,5 6 849,0 9 700,5

    18 964,0 7 230,0 11 734,0
 

Noter: 
a. Kommunale tilskudd til kulturminnevern 2007, 2008 og 2009.  Tilsagn om 

tilskuddsmidler til kulturminnevern gis normalt for to år, men kan søkes 
forlenget utover dette.  Tilskudd utbetales etter ferdigstilt arbeid, mot 
dokumenterte kostnader, dokumentasjon på at arbeidet er utført i henhold til de 
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gitte betingelsene, og etter ferdigbefaring/inspeksjon. I enkelte tilfeller blir 
tilsagn trukket tilbake, frafalt eller avkortet.  Dette kan resultere i ”resirkulering” 
av midler, som da tas inn i årets pott og fordeles på nytt i henhold til de 
søknadene som er innkommet. 

b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. 
c. Størstedelen av midlene fordeles til spesifikke prosjekter etter kriterier fra 

Riksantikvaren, og vil komme til utbetaling i 2009 og senere. Tilsagn gis 
normalt for 2 år, men kan søkes forlenget utover dette.  Attestert regnskap med 
kommentarer oversendes statlige myndigheter. Også her kan det bli 
”resirkulering” av midler fra tilsagn som ikke utbetales, og som tildeles nye 
kvalifiserte søkere. 

d. Midler også til fire øremerkede prosjekter – kvalitetssikring av SEFRAK-data 
for Oslo, Ruinprosjektet i Oslo, skjøtsel av automatisk fredete kulturminner og 
Fredningsgjennomgangen, alle finansiert med midler fra Riksantikvaren. 

 
Det samlede avvik i tabellene, kr 14,556 millioner, skal overføres til 2010. 
 
 
 
 
 
 

 
Byantikvarens arkeologer har registrert de forskjellige lagene i den 300 år gamle hagen på Grorud. I forbindelse med 
Groruddalssatsingen som er et kommunalt og statlig prosjekt, ønsker man blant annet å gjenskape en del av den 
historiske hagen som tilhørte prestegården. 
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4. UTKVITTERING AV BYSTYRETS MERKNADER 
 

Ved bystyrets behandling av årsmeldingen for 2008 ble det vedtatt følgende merknad: 
”Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om 
universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger.  Rapporteringen må 
skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning”. 
 
Byantikvarens har i 2009 samarbeidet i Oslo kommunes tverretatlige nettverksgruppe for 
Universell Utforming med faste møter, befaringer og studietur. Vi har deltatt i eksterne 
kurs om Universell Utforming i regi av NAL og Delta/Helsedirektoratet. Vi har startet opp 
og er godt i gang med arbeidet med å utarbeide strategisk plan for Universell Utforming, 
inkludert en veileder for Byantikvarens fagområde.  
 
Vi har videre avholdt et internt kurs for de ansatte for bevisstgjøring og kompetanse-
oppbygging. 
 

5. SÆRSKILT RAPPORTERING  

5.1. Tiltak for å forbedre service overfor brukerne 
Vi har i 2009 igjen besatt informasjonsstillingen etter en periodes vakanse. Det har 
gitt seg utslag i en langt mer innholdsrik og aktiv nettside. I tillegg har etaten stått for 
produksjonen av det nettbaserte kulturminneatlaset for Kvadraturen. Det er et 
vesentlig publikumstiltak som har lagt beslag på en stor del av informasjonsressursen 
i 2009. 
 
Ordningen med et publikumsmottak som er bemannet med en høyt kvalifisert 
medarbeider og som gir tilbud om avklaringer over disk og behandling av enklere saker er 
videreført i 2009. Dette tilbudet gir gode resultater. Vi behandler stadig flere saker på 
dagen og vi har økt antall besøkende. Det har samtidig gitt en mer skjermet 
arbeidssituasjon for øvrige saksbehandlere.   

 
Det har vært arbeidet med ajourføring av etatens informasjonsark i 2009. Samtidig er 
arbeidet med en felles veileder med Plan- og bygningsetaten om loftsutbygging 
sluttført. Det vil kunne føre til både kvalitetsheving på prosjektene og økt effektivitet 
for publikum og etatene. 
 
Det ble i 2009 holdt en rekke informasjonsmøter og foredrag på nærings- og 
forskningsseminarer, for frivillige organisasjoner og for studenter ved Arkitektur- og 
designhøgskolen m.v.  

5.2. Saksbehandlingstid   
Resultatene i 2009 viser en reduksjon i gjennomsnittlig saksbehandlingstid på hele 5,8 
dager sammenlignet med 2008, alle sakstyper regnet under ett. Antall saker der 28 dagers 
saksbehandlingstid ble overskredet ble samtidig redusert fra 41 % i 2008 til 34,9 % i 
2009. 
 
Reduksjonen i saksbehandlingstid skyldes i hovedsak at etaten i 2009 hadde økonomisk 
handlerom innenfor budsjettrammen til å bemanne opp for å få unna saker.  Byantikvaren 
har kunnet bruke vesentlig flere månedsverk på saksbehandling i 2009 sammenlignet med 
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2008. I tillegg hadde etaten ett ekstra årsverk på planarbeid. Videre har det i 2009 ikke 
vært nyansettelse slik at saksbehandlerne har vært rutinerte og uten behov for opplæring.  
Kundemottaket bemannet med en erfaren saksbehandler fører på den ene side til noe 
redusert kapasitet på ordinær saksbehandling.  På den annen side løses nå flere saker raskt 
over disk.  Det gir fornøyde kunder og produksjon av saker som bidrar til å redusere den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden.  
 
Antall innkommende dokumenter er økt med nesten 20 % siden 2008.  En økning på ca 
900 dokumenter er betydelig og legger beslag på saksbehandlerressurser selv om det ikke 
har ført til økning i antall utgående brev, som er helt stabil. 
  
 
 

Saksbehandlingstid hos Byantikvaren
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 I II III IV V 
Måltall Resultat 2007 Resultat 2008 Måltall 

2009 
Resultat 

2009 
Avvik 
2009 

Saksbehandlingstid 32,4 33,1 30,0 27,3 -2,7 
 
Vi følger fristen på 4 uker for saker oversendt fra Plan- og bygningsetaten, i tråd med vår 
samarbeidsavtale. Ved henvendelser fra andre sender vi varsel når fristen vil bli 
overskredet (jf. Forvaltningsloven). Dette gjelder særlig i saker hvor tiltakshavere ber om 
forhåndsuttalelser. For denne sakstypen er saksbehandlingstiden nå normalt oppe i 12 
uker.  
 
Det er ikke egne frister for saksbehandling knyttet til vedtaksfredning i kulturminneloven. 
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder derfor. Siden Byantikvaren her er vedtaks-
myndighet tilstrebes raskere saksbehandling, men også her overskrides den normative 
fristen på 4 uker i en del saker. 
 
Behandling av søknader om tilskudd tar lang tid og svar gis ikke til søker før etter intern 
gjennomgang av samtlige søknader. For statlige tilskuddsmidler foretas også en vurdering 
hos Riksantikvaren. Disse sakene bidrar derfor til å trekke saksbehandlingstiden opp.  
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Detaljer saksbehandlingstid 2008  Måltall 2009 2009   Endring 

2008-2009 
Alle sakstyper  
  (inkl. administrative saker) 33,1 30,0 27,3 -5,8 

Herav:     
  Byggesaker – alle 39,7  30,5 -9,2 
  Byggesaker fra Plan- og 
  Bygningsetaten 29,9  26,8 -3,1 

  Plansaker  27,0  25,8 -1,2 
  Rivesaker 17,5  17,1 -0,4 
     
 
Kommunerevisjonen har ikke undersøkt eller hatt kommentarer til saksbehandlingstiden i 
virksomheten. 
 

5.3. Tilgjengelighet for personer med funksjonshemning 
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 
publikumsmottak er i 1.etg der det er trappefri adkomst og god tilgjengelighet.   
Se for øvrig pkt 4. 
 

5.4. Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan 
Byantikvaren har i 2009 ikke gjennomført spesielle tiltak innenfor innsatsområdene til 
Oslo Kommunes folkehelseplan.  Imidlertid har vår Seniorpolitikk tiltakspunkter 
(muligheten for trening innenfor arbeidstid) som skal bidra både på innsatsområde 1 – 
Fysisk aktivitet og fysisk planlegging og innsatsområde 6 – Skadeforebygging.  
Innsatsområde 3 – Psykososiale nærmiljøer forsøkes ivaretatt gjennom det generelle 
arbeidet med det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. 
 

5.5. Internkontroll helse, miljø og sikkerhet (HMS) og 
arbeidsmiljøforbedringer  

Det ble i april 2009 gjennomført el-tilsyn av det lokale elektrisitetstilsynet ved Hafslund 
Nett as i Byantikvarens lokaler. Kontrollen var en visuell stikkprøvekontroll. 
Tilsynsmyndighetene påpekte to avvik som er blitt rettet av en godkjent elektroinstallatør 
og et avvik i HMS-håndboken som er blitt rettet som følge av det interne arbeidet for 
forbedre etatens HMS-system. Hafslund nett har godkjent rettelsene.   
 
Byantikvaren har ikke hatt kapasitet til å arbeide med gjennomgang av resultatene av 
virksomhetens Quest-back undersøkelse (HMS-status for virksomhetene i Oslo kommune 
2008), og vil se på dette i 2010. 
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Medarbeidere hos Byantikvaren. Oppfølgingsseminar etter medarbeiderundersøkelsen 
 som ble avholdt i Saxegården 23. sept 2009 

5.6. Ytre miljø 

5.6.1. Miljøsertifisering 
Byantikvaren er pr. 31.12.2009 ikke miljøsertifisert.  Prosessen mot miljøsertifisering 
(miljøfyrtårn) har pågått gjennom 2009, men er ikke avsluttet, da det ble nødvendig å 
gjøre en del arbeid med forbedring av HMS-systemet for å komme videre.  Prosessen 
har vært forsinket av sprengt kapasitet i administrasjonsavdelingen.  
 
I den daglige driften settes det fokus på alminnelige miljøhensyn, for eksempel 
energiøkonomisering, bruk av skrivere/kopimaskiner med tosidig utskriftsmuligheter, 
resirkulering av papir osv. Etaten har 2 etatssykler som i stor grad brukes som erstatning 
for drosjekjøring. 
 

5.6.2. A. Stasjonær energi 
 

Forbruk av 
Parafin/fyringsolje 

[liter] 

Energiforbruk 
fordelt på 

energikilder (kWh) 
 

CO2-utslipp4) 
 

kg CO2 

Energikilde 

2008 2009 

Omregnings 
faktor 1) 

2008 2009 

Utslipps 
faktor 3) 

2008 2009 
Olje, parafin   * 7,5   * 0,276   
Elektrisk energi 
- ordinær avtale med 
Hafslund 

  
106 896 108 060 * 0,108 11 545 11 670 

Elektrisk energi 
- Grønn strøm 2) 

    * 0   
Fjernvarme     * 0,0455   
Bioenergi 
(flis/pellets/etc) 

    * 0   

 SUM 106 896 108 060 SUM 11 545 11 670 

a. Konverteringsfaktoren multipliseres med antall liter olje og gir kWh. 
b. Garantert fornybar energi, opsjon i samkjøpsavtale med Hafslund Strøm AS. 
c. Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per kWh energikilde [kg CO2/kWh]. 
d. CO2-utslipp=forbruk i kWh multiplisert med utslipsfaktoren. 
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5.6.2 B. Spesifikk energiforbruk 

Etaten disponerer lokaler på 950m2 i Maridalsveien 3, en eiendom forvaltet av Eiendoms- 
og byfornyelsesetaten.  Oppvarming skjer ved vannbåren varme fra felles varmesentral for 
gården, supplert med elektriske termostatstyrte panelovner.  Gårdens sentralfyr ble våren 
2009 koblet på fjernvarmenettet.   
 
Sentralvarme til kontorlokalene inngår i felleskostnader som betales til gårdeier, og 
kostnadene er fordelt etter en arealbasert nøkkel mellom leietakerne i Maridalsveien 3.  
Det har ikke vært mulig å få frem oversikt/regnskap over gårdens totale energiforbruk fra 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og vi har derfor ingen statistikk for det totale 
energiforbruket for 2009. 
 

5.6.3. CO2-utslipp egen bilpark 
 
 
 

 2008 2009 
Antall kjøretøy 1 1 
 

Forbrukt mengde 
drivstoff liter 

CO2-utslipp 2) Kjøre kilometer CO2-utslipp per 
kjørte km 3) 

Energibærer 

2008 2009 

Utslipps- 
faktor 1) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Bensin 355,87 322,55 * 2,316 824,2 747 3381 3206 0,244 0,233 

 
1) Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per liter/kWh energibærer [kg CO2/liter eller kWh]. 
2) CO2-utslipp=liter drivstoff multiplisert med utslippsfaktoren. Aktuelle utslippsfaktorer er 

oppgitt i kolonnen utslippsfaktor. 
3) CO2-utslipp per kjørte km = CO2-utslipp dividert med antall kjørte km.  
 

5.6.4. CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester  
Virksomheten har ikke innkjøpsavtaler på transporttjenester.  Avtale med Oslo Taxi 
benyttes der det er behov for persontransport.  Etaten har kun sporadisk bruk av 
budtjenester, og det er ikke inngått avtale på disse.  Etaten har en rammeavtale på 
gravetjenester til arkeologisk registering, men har ikke tilgjengelig tall for utslipp fra 
gravemaskinene som brukes i den sammenheng.  

 

5.7. Miljøtiltak  
I gjeldende byøkologisk program 2002 har kun strategi 1.1.1 direkte kobling til 
Byantikvarens virksomhet. Denne har mål om byutvikling gjennom fortetting uten at dette 
går på bekostning av verneverdige bygninger eller miljøer. I lys av den kraftige 
tilflyttingen byen har gjennomlevd de siste år, synes målsetningen i rimelig grad å ha vært 
innfridd. I innspill til nytt byøkologisk program 2008-2024 har Byantikvaren foreslått en 
målsetting som viderefører den mer ambisiøse målformuleringen i Kommuneplan 2008. 
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5.8. IA-avtalen  
 
      Delmål 1: Sykefravær 
 

  Sykefravær 
i % 2007 

Sykefravær i % 
2008 

Sykefravær i % 
2009 

Endring i %-poeng 
2009 vs 2008 

Kvinner  6,89 1,80 5,86      +4,06 
Menn  3,26 8,65 8,49 -0,16 
Totalt  5,36 5,37 7,12 +1,75 

 
Sykefraværet i 2009 har økt fra 2008.  Etaten har også i 2009 hatt to langtids-
sykefravær, ett på kvinnesiden og ett på herresiden.  Sykefraværet utover dette ligger 
på egenmeldingsdager (herunder en del tilfeller av sannsynlig svineinfluensa) og korte 
sykmeldinger som må forventes i enhver virksomhet, regnet uten de to 
langtidsfraværene er sykefraværet på 3,19 %, hvilket er fullt ut akseptabelt.  De to 
langtidsykefraværene trekker imidlertid sykefraværstallet betraktelig opp i en så liten 
virksomhet som Byantikvaren.  
 
Arbeidspresset i etaten fremdeles ligger meget høyt. Etatens medarbeidere viser imidlertid 
stort engasjement og arbeidsvilje.  Overtid begrenses så langt mulig for å unngå ytterligere 
press på den enkelte, men det har også i 2009 vært avholdt kortere frivillige 
”overtidsdugnader” for å holde unna saksbunkene.  
 
Etaten inngikk pr. 1.7.2007 avtale om Inkluderende Arbeidsliv.  Det er foruroligende 
at sykefraværet siden inngåelse av avtalen har steget.  Imidlertid har etaten kunnet 
benytte aktiv sykmelding ifm deler av det ene langtidsfraværet, og gitt berørt 
arbeidstaker alternative oppgaver som kunne utføres tross sykmeldingen. 
 
Etaten fikk i 2009 en bevilget et tillegg til budsjettrammen, som sammen med overført 
mindreforbruk fra 2008 ga mulighet til å øke bemanningen for å avlaste 
arbeidspresset. Dette kan sees både på bemanningstallene til etaten, og på den 
vesentlige reduksjonen i saksbehandlingstiden, fra 33,1 dager i 2008 til 27,3 dager i 
2009. Etaten har for 2010 fått en økning av rammen slik at vi kan opprettholde noe av 
denne bemanningen, og vil samtidig i 2010 også fokusere på at administrasjons-
avdelingens ressurser blir tilpasset den økte aktiviteten i virksomheten. 
 
Delmål 2: Nedsatt funksjonsevne 
Byantikvaren har i 2009 benyttet virkemidler som redusert arbeidstid, fleksibel 
mulighet til å jobbe hjemme, trening i arbeidstid, endrete arbeidsoppgaver der dette er 
mulig, som en del av virksomhetens seniorpolitikk.  
 
Etaten har, grunnet begrensninger i kontorlokaler, ikke hatt større muligheter til å ta 
inn personer i opplærings- eller arbeidstreningsøyemed.  Kontorutvidelsen i 2008 er 
prioritert til ressurser som avhjelper arbeidssituasjonen til våre medarbeidere. Vi har 
imidlertid hatt én person utplassert i arbeidstrening i 2 måneder. Det er også leid 
eksterne kontorer i nærmiljøet til arkeologene som jobbet på Ekeberg. 
 
Delmål 3: Gjennomsnittlig avgangsalder 
Byantikvaren hadde én pensjonsavgang ved utgangen av 2009, denne var ved fylte 67 
år.  Likeledes er det forventet 2 pensjonsavganger i 2010, disse også etter fylte 67. 
Etaten ser derfor ikke behov for aktive tiltak for å øke avgangsalderen for de ansatte. 
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5.9. Rapporteringskrav i henhold til likestillingsloven, 
diskrimineringsloven og tilgjengelighetsloven 

Ved utgangen av 2009 var kjønnsfordelingen blant fast tilsatte 55/45 %. Forholdet er 
det samme som i 2008. Det var i 2008 et lite overtall menn, mens det i 2009 som i 
2007 var overtall kvinner. Kjønnsfordelingen i de faste lederstillinger var i 2009  
50/50 %.   Lønnsplassering foretas etter formell kompetanse og ansiennitets-
vurderinger, uavhengig av kjønn. Det har derfor ikke vært vurdert som nødvendig å 
iverksette spesielle tiltak for å fremme likestillingen mellom kjønnene i etaten. 
 

5.10. Personalutvikling  
 

Område Ja Nei Kommentar 
Personalpolitisk plan X  Gjeldende plan vedtatt 2006, revidert 

2008 
Plan for 
kompetanseutvikling 

X  Gjeldende plan vedtatt 2007 

Plan for 
seniorpolitikk 

X  Ferdigstilt og vedtatt i 2008. 

Implementering av 
etiske regler 

X  Retningslinjer utarbeidet 2007. 
Plenumsarbeid med forskjellige case 
gjennomført 2008 og 2009 

 
Virksomhetens plan for kompetanseutvikling (Etter- og videreutdanningsplan 2008-2011) 
ble utarbeidet i 2007.   
 
Det ble avholdt workshop med emne ”Etiske valg” i 2009, for de ansatte (både faste og 
midlertidige) som ikke deltok på tilsvarende samling i 2008. 

 

5.11. Økonomisk/administrativ tilsyn og kontroll 

5.11.1 Interne kontrollaktiviteter 
Økonomi/administrasjon 
Internrevisjon av kontroll og styringen av registrerings- og overvåkingsarbeider utført av 
etatens arkeologer, påbegynt i 2008, fortsatte i 2009.  Hovedfokus har vært på 
formalisering/dokumentasjon av inngåtte oppdrag for å forenkle det administrative 
oppfølgingsarbeidet med utfakturering.  Arbeidet vil fortsette i 2010, da med fokus på 
opplæring/rutiner for de sesongansatte feltarkeologene. 
 
Etaten har et godt og konstruktivt samarbeid med Kommunerevisjonen når det gjelder 
forbedring av rutiner og oppfølging av økonomi/regnskap, og arbeider med å 
implementere endringer der dette er ønskelig og/eller nødvendig. 
 
Rapportering 
Det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring og forbedring av etatens statistikk, både i 
forhold til KOSTRA og i forbindelse med andre behov for rapportering internt og 
eksternt.  Det ble gjennomført endringer i journalføringen i etatens arkivsystem Doculive 
for å lette rapportering derifra, disse vil bli evaluert og videreutviklet i 2010.   
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Restanselister 
Det er utarbeidet nye restanselister for saksbehandlere for å lette den enkeltes oppfølging 
av saker/frister, samt gi avdelingsledere bedre verktøy for oppfølging.  
 

5.11.2 Varslingsordningen 
Det er innført lokal varslingsordning i etaten.  Det ble i 2009 ikke mottatt varsler via 
denne ordningen. 
 

5.11.3 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget 
Det har ikke vært merknader fra kommunerevisjonen eller kontrollutvalget. 
 

5.12. Anskaffelser 
Det er ikke foretatt større anskaffelser i 2009. Mindre innkjøp av varer og tjenester som 
ikke er dekket av Oslo kommunes samkjøpsavtaler er foretatt etter det grunnleggende 
prinsippet om konkurranseutsetting, og er dokumentert ved forenklede 
anskaffelsesprotokoller. 
 

5.13. Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter 
Etaten har registrert følgende kunstverk i sine lokaler: 
Grafikk: 3 stk  
Tekstil:  1 stk 
Byantikvaren leier noen kunstverk fra Oslo Museum som henger i våre fellesarealer. 
Det er ikke gjennomført erverv eller utlån. Det er ikke registrert skader eller tyveri og 
ingen kunstverk er kassert.  
 

5.14. Rekruttering av lærlinger 
Etaten har ikke lærlinger. 
 

5.15. Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet 
Etaten har ikke fått anmerkninger fra Helse- og sosialombudet. 
 

5.16. Andre spørsmål fra byrådet/bystyret 
Det er ikke stilt spørsmål fra byrådet/bystyret i 2009 (se kapittel 4)  
 

 
 
Oslo 5. februar 2010 
 
 
 
 
Per Gregersen 
konst.byantikvar 
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BYANTIKVARENS ORGANISASJON 2009 
 
 
 
 
 

         

 
 

BYANTIKVAR 

 
 

FAGAVDELING 
VEST 

7 faste stillinger 

 
 

ADM.- 
AVDELING 

4 faste stillinger 

 
 

SAKS- 
BEHANDLERE 

SPESIAL- 
FUNKSJONER 
- kulturgeograf 
- teknisk ansvarlig 
- publikumsmottak 
- informasjons- 
  ansvarlig 
 

ADM.  
FUNKSJONER 
- arkiv 
- resepsjon 
- regnskap 
- personal 
- IKT brukerstøtte
- HMS 

 
 

FAGAVDELING
ØST 

7 faste stillinger 

 
 

SAKS- 
BEHANDLERE 

SPESIAL- 
FUNKSJONER 
- arkeologer 
- planansvarlig 
- Groruddals- 
  prosjektet 

 
 

FELT- 
ARKEOLOGER 
(sesongansatt) 
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