
Oslo kommune
Byantikvaren

Informasjonsark

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som 
gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger, 
anlegg og miljøer. Vår viktigste oppgave er å arbeide for at byens verne-
verdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanleg-
ging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet.

I saker etter plan- og bygningsloven gir vi faglige råd til Plan- og bygn-
ingsetaten. Det er Plan- og bygningsetaten som har myndighet til å 
innvilge eller avslå søknaden. For veiledning om Plan- og bygnings-
etatens behandling og søknadsprosedyrer viser vi til etatens internettsider 
www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no.

BYANTIKVARENS ROLLE
Byantikvaren avgir uttalelser til en stor del av byggesakene i Oslo. Dette 
kan skje som forhåndsuttalelse direkte til søker eller som svar på over-
sendelse fra Plan- og bygningsetaten. Vi skal som hovedregel uttale oss 
til tiltak på alle eiendommer som er oppført på Gul liste, men Plan- og 
bygningsetaten kan også innhente vår uttalelse i andre saker. Normalt vil 
vi ikke uttale oss i saker som omhandler bygningens interiør. 

Følgende vernekategorier er de vanligste:

Bevaringsverdig bebyggelse
Byantikvaren avgir rådgivende uttalelse der vi vurderer tiltakets kon-
sekvenser for anleggets arkitektoniske og kulturhistoriske verdier. Hjem-
melsgrunnlaget for våre vurderinger er plan- og bygningsloven §§ 92.3 
og 74.2. Plan- og bygningsetaten skal avveie vår anbefaling i forhold til 
lov og regelverk og andre samfunnsmessige hensyn før vedtak fattes.

Eiendommer regulert til spesialområde bevaring etter plan- og 
bygningsloven § 25.6
Byantikvaren avgir rådgivende uttalelse, jf. reguleringsbestemmelsene 
som setter rammer for hvilke tiltak som godkjennes. Vår anbefaling skal 
tillegges betydelig vekt. Det skal normalt ikke gis dispensasjon fra plan 
der Byantikvaren fraråder tiltak.

Eiendommer fredet etter kulturminneloven
I tillegg til ordinær byggesaksbehandling skal Byantikvaren fatte eget 
vedtak om dispensasjon i medhold av kulturminneloven før det kan gis 
igangsettingstillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 95. Søker må sende 
egen søknad til Byantikvaren, se informasjonsark om fredete anlegg. I til-
legg undersøker Byantikvaren om offentlige eller større private tiltak kan 
være i konflikt med automatisk fredete kulturminner på alle eiendommer 
hvor dette ikke er avklart tidligere, se eget informasjonsark.

Se vårt informasjonsark om Gul liste for mer informasjon.

Byantikvarens rolle i 
BYGGESAKER

Service og kundebehandling
Vi ønsker at publikum skal bruke oss.
Du kan ringe eller sende e-post hvis det er 
noe du lurer på om verneverdige kultur-
minner generelt, eller om malingstyper, 
istandsetting av gamle vinduer, etterisoler-
ing av hus, om arkeologi, om Gul liste, osv. 

Mye informasjon er også lagt ut på nettet, 
bl.a. våre informasjonsark om Gul Liste, 
tilstandsvurderinger, byggesaker, rivesaker 
m.m.

Arkivet vårt rommer mye informasjon. 
Kom gjerne på besøk. Det er mulig å 
kopiere og/eller kjøpe dokumenter, bilder, 
kart osv som måtte være av interesse. For 
at du skal være sikret best mulig service, er 
det en fordel om du ringer på forhånd. 

Våre uttalelser skal som hovedregel 
redgjøre for relevante faglige vurderinger, 
lov- og vedtaksfestete hjemler, drøfting 
av hvordan tiltaket berører kulturminnev-
erdiene og konklusjon med tilråding eller 
fraråding.

Når du henvender deg til Byantikvaren, 
skal vårt svar være begrunnet og holdt i et 
klart og tydelig språk. Er det noe du ikke 
forstår, ta kontakt med oss.

Kundemottak
Byantikvaren har et eget kundemottak. Det 
er bemannet med en saksbehandler. Her 
kan man få bistand i enkle saker uten å 
gjøre en forhåndsavtale. Kundemot-
taket vil også ta i mot henvendelser over 
telefon. Kundemottaket egner seg til 
behandling av enkle saker og faglig råd-
givning. Plansaker, arkeologi, endringer av 
fredete bygninger, rivesaker som berører 
eiendommer på Gul liste eller saker som 
krever at det skrives uttalelser behandles 
ikke i kundemottaket.



Hva er søknadspliktig?
Fasadeendringer, jf. plan- og bygningsloven § 93, er søknadspliktige. En 
del mindre tiltak unntas vanligvis fra søknadsplikten, men på bevarings-
verdige bygninger er denne grensen lavere. Tiltak som kan endre bygn-
ingens eksteriørkarakter, som utskifting av taktekking og vinduer med 
nesten-kopier, er her søknadspliktige. 

Hva bør søknaden inneholde?
Byantikvaren stiller ikke krav til søknadsskjema eller lignende for at vi 
skal foreta en faglig vurdering, men for at saksbehandlingen skal bli så 
effektiv som mulig, ber vi om at søknaden inneholder:

• navn på eier/søker med adresse
• situasjonskart, tiltakets adresse, beskrivelse og tegninger av   
 eksisterende situasjon, gjerne med fotodokumentasjon
• beskrivelse og daterte tegninger som viser tiltaket det søkes   
 om (fasade, plan og snitt), eventuelt fotomontasje 
• redegjørelse for om tiltaket krever dispensasjon fra 
 reguleringsplanen

Byantikvarens vurderinger
Byantikvarens vurderinger bygger på kulturminnefaglig kompetanse og 
skjønn, bygningstekniske vurderinger og god kjennskap til Oslos historie. 
Vi søker å ta vare på de viktigste historiske delene av det fysiske miljøet, 
fra overordnet byplan til enkeltobjekter og detaljer.

For en rekke sakstyper er det utarbeidet veiledende retningslinjer eller 
helhetsplaner for fasadeendringer. Dette gjelder blant annet loftsutbyg-
ging og balkonger og en rekke av 1920-tallets kommunale boligkvartaler. 
Hvis retningslinjene følges, kan saken vanligvis behandles av Plan- og 
bygningsetaten uten Byantikvarens medvirkning. Det vises bl.a.til 
Balkongveilederen som finnes på våre nettsider.
 
Klageadgang
Vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til Fylkesmannen. Det 
er Plan- og bygningsetatens vedtak som påklages, Byantikvarens råd-
givende uttalelse er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Hvis du 
mener vi har vurdert saken på feil grunnlag eller at det er nye momenter i 
saken, kan vi imidlertid foreta en ny vurdering. Hvis Plan- og 
bygningsetaten fatter vedtak som etter Byantikvarens vurdering er i strid 
med nasjonale eller vesentlige regionale kulturminneinteresser, skal vi be 
Riksantikvaren om å påklage vedtaket.

Byantikvarens informasjonsark - Byantikvarens rolle i byggesaker       Revidert november 2008

Besøksadresse:    Maridalsveien 3
Postadresse:    Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo 
E-postadresse:    postmottak@bya.oslo.kommune.no
Internettadresse:     www.byantikvaren.oslo.kommune.no
Telefoner: 
Oslo kommunes sentralbord        02180
Byantikvarens publikumsservice  23 46 02 95
Faks:                                               23 46 02 51
Åpningstider:   Resepsjon: kl. 08.00 - 15.30
     Kundemottak  tirsdag - fredag kl. 09.00 - 11.30 og 12.15 - 15.00

Kontakt med saksbehandler
Vi ønsker at det skal være lett å få kontakt 
med våre saksbehandlere. Har du spørsmål 
før eller i løpet av saksbehandlingen, ta 
helst kontakt per e-post. Dersom saks-
behandler ikke er tilgjengelig vil vi gi 
tilbakemelding så snart som mulig.

Prosedyre
Når du sender en sak til oss, vil vi gi deg 
en skriftlig tilbakemelding om forven-
tet saksbehandlingstid. Skulle det se-
nere dukke opp særlige forhold som gjør 
saksbehandlingstiden lenger, vil vi gi deg 
beskjed om dette.

Saksbehandlingstid
Saksmengden er for tiden stor, og det fører 
til lang saksbehandlingstid. Vi bestreber 
oss på å gjøre saksbehandlingstiden så kort 
som mulig.

GUL LISTE 
Dette er Byantikvarens oversikt over 
registrerte verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer i Oslo

Kulturminnene som er oppført Gul liste 
har så stor kulturhistorisk og/eller arkitek-
tonisk verdi, at de ønskes bevart.

Byantikvarens Gule liste oppdateres re-
gelmessig og er lagt ut på internett, se vår 
hjemmeside. 

Vi viser til informasjonsarket 
”Byantikvarens GULE LISTE”.


