
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 verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig 
del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det 
fysiske miljøet. 

Riving av bygninger og anlegg er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven § 93. Det er Plan- og bygningsetaten som skal 
behandle søknaden. For veiledning om behandling av rivesøknad 
hos Plan- og bygningsetaten viser vi til etatens internettsider www.
plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no. 

BYANTIKVARENS ROLLE
Byantikvaren skal vurdere alle rivesaker i Oslo kommune. Normalt 
oversendes søknad eller melding om søknad fra Plan- og bygnings-
etaten til Byantikvaren for vurdering av mulige verneinteresser. 

Ved søknad om riving vil vi vurdere om bygningen/anlegget er av 
så stor arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi at vi vil fraråde 
riving. Våre vurderinger bygger på kulturminnefaglig kompetanse 
og skjønn og god kjennskap til Oslos historie. Vi søker å ta vare 
på de historisk viktigste delene av det fysiske miljøet. For å oppnå 
dette må tidsdybden i miljøet vises ved at et bredt, representativt 
utvalg av kulturminner bevares. Se gjerne Bystyremelding 4/2003 
”Kulturminnevern i Oslo” for utdyping. 

I de fleste rivesaker vil vi ikke motsette oss riving. Dersom bygn-
ingen er av så stor verdi at vi mener at den bør bevares, vil vi i vårt 
svarbrev til Plan- og bygningsetaten fraråde riving og eventuelt 
be om dele- og byggeforbud med hensikt å regulere bygningen til 
spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven § 25.6. Vi vil 
normalt fraråde riving av bygninger oppført på Gul liste. Vi gjør 
oppmerksom på at lista ikke er uttømmende, dvs at også anlegg 
som ikke er oppført, vil kunne bli frarådet revet. Det er Plan- og 
bygningsetaten som har vedtakshjemmel. Anmodning om dele- og 
byggeforbud vil bli behandlet politisk. I sjeldne tilfeller vil vi også 
kunne bruke kulturminneloven for å sikre bevaring.

De fleste rivesaker kan imidlertid behandles raskt dersom den 
nødvendige dokumentasjon foreligger. For kurante saker kan vi gi 
samtykke på dagen i vårt kundemottak, se neste side.

Byantikvarens rolle i 
RIVESAKER

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. 
Av hensyn til arbeidsbelastningen på våre 
saksbehandlere anbefaler vi at du sender en 
e-post dersom det ikke er en hastesak.
 

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 strategier, 
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. Kundemottaket 
vil også ta i mot henvendelser over telefon. 
Kundemottaket egner seg til behandling av 
enkle saker og faglig rådgivning. Plansak-
er, arkeologi, endringer av fredete bygn-
inger, rivesaker som berører eiendommer 
på Gul liste eller saker som krever at det 
skrives uttalelser behandles ikke i kunde-
mottaket.



Rivesak på dagen
Det aller viktigste vilkår for at en rivesak er kurant og kan be-
handles på dagen er at bygningen ikke er oppført på Gul liste. Selv 
om den ikke er oppført på listen, kan det likevel være aktuelt for 
Byantikvaren å foreta nærmere undersøkelser og vurdering. Der-
som den ikke er kurant, vil saken ikke kunne behandles på direkten 
i kundemottaket.

Saksgangen er slik:
• Kom først til Byantikvaren og ta med dokumentasjon.
• Vi aksepterer eller fraråder riving.   
• Lever rivesøknaden og vår uttalelse til Plan- og bygningsetaten 

som har den endelige vedtaksmyndigheten.

Krav til dokumentasjon:
• Søknaden må inneholde situasjonskart som viser bygningens 

plass i miljøet med adresse og gnr/bnr.
• Det må vedlegges et fargefotografi av hver fasade, og minimum 

to fotografier som viser bygningen i forhold til omgivelsene 
(terreng, nabobebyggelse, vegetasjon, osv). I noen tilfeller kan 
fasade og miljøfotografier kombineres. Fotografier beholdes av 
Byantikvaren sammen med den øvrige dokumentasjonen.

• Opplysninger om byggeår, opprinnelig arkitekt og byggherre 
bør foreligge dersom dette er lett tilgjengelig informasjon. 
Disse opplysningene og tegningene finnes ofte i Plan- og bygn-
ingsetaten, Oslo byarkiv eller kanskje hos oss. Kopi av eventu-
elle tegninger må vedlegges.

• For enkle saker som garasjer og uthus vil foto og kartutsnitt 
være nok, men som en hovedregel bør byggemåte, material-
bruk og teknisk tilstand være beskrevet. Eventuelle skader bør 
beskrives og anvises på tegning. 
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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. 

For mer informasjon viser vi til informas-
jonsarket ”Byantikvarens GULE LISTE”.


