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Byantikvarens rolle i 
PLANSAKER

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. 

Det er Plan- og bygningsetaten (PBE) som er delegert myndighet etter 
plan- og bygningsloven (pbl). For veiledning om plansaker og saksbe-
handling hos PBE viser vi til etatens internettsider 
www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no.

BYANTIKVARENS ROLLE
Byantikvaren har i plansaker både en bred kommunal rådgivende rolle 
og en fylkeskommunal myndighetsrolle. Som rådgivende kommunal 
fagetat vurderer Byantikvaren samtlige arealplansaker. Vi deltar aktivt 
gjennom hele planprosessen. Slik har vi de beste mulighetene for å skape 
forutsigbare rammer for balansering av vern og utvikling, og for å ivareta 
muligheten for samhandling med andre interesser og sektorer. Forhånds-
vurderingene som gjøres før oppstart av planarbeid, og mellom varsling 
av oppstart og offentlig høring av planen, er vesentlige.

Myndighetsrollen medfører at kommunen som planmyndighet og Byan-
tikvaren har en gjensidig plikt til å samarbeide i saker av kulturhistorisk 
interesse (jf. pbl §§ 9 og 10). Byantikvaren har også en samarbeidsplikt 
overfor Riksantikvaren for nasjonale og tunge regionale kulturminne-
verdier. Byantikvaren plikter videre (jf. kulturminneloven §§ 8 og 9) å 
avklare om en reguleringsplan kan ha innvirkning på automatisk fredete 
kulturminner, dvs. kulturminner eldre enn fra 1537. I dette inngår å 
avklare potensialet for funn, og foreta arkeologiske undersøkelser dersom 
funnpotensialet er stort. Hvis det blir gjort funn, kan tiltakshaver søke om 
dispensasjon eller velge å endre planen slik at tiltaket ikke medfører kon-
flikt med kulturminnet. Dispensasjon gis ofte med vilkår om arkeologisk 
utgraving. Riksantikvaren er dispensasjonsmyndighet. Se eget  inform-
asjonsark om arkeologi.

Byantikvarens vurderinger bygger på bred kulturminnefaglig kompetanse 
og skjønn samt god kjennskap til Oslos historie. Vi søker å ta vare på 
de viktigste historiske delene av det fysiske miljøet. For å oppnå dette 
må tidsdybden i miljøet vises gjennom at et bredt, representativt utvalg 
av historiske spor bevares. Se gjerne Bystyremelding 4/2003 ”Kultur-
minnevern i Oslo” på vår nettside for utdyping. 

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.



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

PROSESSEN
Byantikvaren søker å gi innspill om relevante kulturminneinteresser 
tidligst mulig, slik at unødige konflikter unngås og den videre 
planprosessen kan bli mest mulig forutsigbar og ressurseffektiv for 
alle parter. Vår medvirkning følger PBEs trinnvise faseinndeling for  
planarbeid: 
Planinitiativ – for avklaring av plantype, prosess, utredningsbehov og 
PBEs føringer for området. Alle planinitiativ blir oversendt fra PBE til 
Byantikvaren for uttalelse i forkant av PBEs behandling. I vår uttalelse 
til PBE påpeker vi eventuelle kulturhistoriske verdier som vil bli påvirket 
gjennom planen og gjør oppmerksom på eventuelle konflikter med 
kulturhistoriske verdier. Er konfliktene store og knyttet til nasjonale 
eller regionale verdier, legger vi vekt på å formidle dette så tidlig som 
mulig, helst allerede på dette stadiet. (Vi mottar dels også det påfølgende(Vi mottar dels også det påfølgende 
varsel om planoppstart, men normalt vil dette ikke gi grunnlag for ny 
vurdering.)
Planskisse – for avklaring av PBEs holdning til de viktigste faglige 
prinsippene i saken, og kvalitetssikring av om forslaget er tilstrekkelig 
opplyst. For enkle saker avklares dette ved planinitiativet. I denne 
fasen vil Byantikvaren vurdere skissen etter eventuell oversendelse fra 
tiltakshaver.
Planforslag – sendes inn av forslagsstiller for saksbehandling i PBE. 
Videre saksbehandling innebærer utleggelse til offentlig ettersyn, 
vurdering av bemerkninger og politisk behandling/vedtak. Byantikvaren 
er èn av mange høringsinstanser. Vi vurderer planforslaget i forhold til 
eventuelle berørte kulturhistoriske verdier og fraråder eller anbefaler 
forslaget. 
Hvis tiltakshaver ikke har tatt initiativ til å få avklart hensynet til 
automatisk fredete kulturminner tidligere, skal dette gjøres ved offentlig 
ettersyn. Byantikvaren har da normalt en frist på 3 måneder for 
undersøkelsene. 
Byantikvaren kan utarbeide et alternativt planforslag dersom vi mener at 
foreliggende forslag ikke bør vedtas og vi har forslag til enkle endringer 
som vil gjøre planen akseptabel. Eksempler på dette kan være at vi i 
en større plan kan anbefale bevaring av en bygning som i forslaget er 
foreslått revet, eller at vi foreslår lavere byggehøyde.
I de tilfellene hvor planen påvirker viktige kulturminneinteresser 
(nasjonale eller vesentlige regionale) på en uakseptabel måte, skal 
Byantikvaren sende saken over til Riksantikvaren for vurdering av 
innsigelse. En innsigelse vil medføre at planen ikke blir rettskraftig selv 
om bystyret vedtar den. Hvis tiltakshaver og kommunen ikke ønsker 
å endre planen slik at den ivaretar innsigelsesgrunnlaget, må planen 
stadfestes av Miljøverndepartementet før den blir gyldig. 
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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”.


