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Oslo kommune - Kommuneplan 2013-2030 - Riksantikvarens merknader - innsigelse

Vi viser til brev fra Byantikvaren i Oslo, datert 13.5.2014,hvor ovennevnte sak oversendesfor at
Riksantikvaren skal vurdere å reise innsigelse.Vi viser ogsåtil brev fra Plan- og bygningsetaten
med supplerende opplysninger og presiseringer om kommuneplan for Oslo, datert 23.5.2014,
og brev fra Byrådsavdeling for finans, datert 26.5.2014,med utsatt frist til 13.6.2014.

Byantikvaren i Oslo har henvendt segtil Riksantikvaren og bedt direktoratet vurdere å ta over
saken som kulturminnemyndighet, i tråd med gjeldende retningslinjer innen
kulturminneforvaltningen, jf. Forskriftomansvarsfordelingmv.etterkulturminneloven(FOR1979-
02-09med seinereendringer) og RundskrivT-4/92fra Miljøverndepartementet. Grunnen til dette
er at Byantikvarenmenerdet forelagteplanforslagetmedbestemmelserikke tar tilstrekkelig
hensyn til kulturminneinteressene i Oslo.

Det skal allerede her understrekes at Byantikvarens uttalelse til kommuneplanen er et faglig
grundig, og innsiktsfullt innspill i planprosessen,og Riksantikvaren støtter i hovedsak
Byantikvarens uttalelse i saken.Når ikke alle momenter som er spilt inn av Byantikvaren er
med i Riksantikvarens uttalelse er dette fordi Byantikvarens mandat både omfatter lokale,
regionale og nasjonaleinteresser,mens Riksantikvarens rolle primært er å ivareta det som
forstås som nasjonaleinteresser.

Oslos rike og lange historie, bevarte kulturminner og kulturmiljøer utgjør en viktig ressurs
for byen. Mange kulturminner forteller viktige historier om byens og landets historie, og de
bevarte kulturmiljøer er en kvalitet både for byens befolkning og for tilreisende. Disse
kulturminnene er viktige bidrag til kunnskap, identitet, tilhørighet og trivsel, og har også et
betydelig potensiale for verdiskaping, reiselivsutvikling, næringslivsutvikling og
markedsføring av byens kvaliteter.

De nasjonale kulturminneinteresser i Oslo som storby og landets hovedstad knytter seg i
hovedsak til følgende:

0 Middelalderbyen Oslo, herunder de eldste deler av Akershus festning
0 Christiania som ble grunnlagt i 1624(I hovedsak Kvadraturen og Akershus

festning)
0 Oslos homogene murgårdsbebyggelse fra 1800-tallet.
0 Større og sammenhengende storgårdskvartaler og hagebyer fra tidlig 1900-tallet
0 Sentrale bygg og anlegg som knyttes til funksjonalismen i Oslo
0 Viktige bygninger som knytter segtil nasjonsbygging og Oslos

hovedstadsfunksjon
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