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Mitt Oslo – tre roller: 1. Naboen 
 



Mitt Oslo – tre roller: 2. Eieren 
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Presentation Notes
Sandakerveien, nedre Sagene – det som på meglerspråket heter «Øvre Grünerløkka»



Mitt Oslo – tre roller: 3. Nabofylket 

 
 
 
 



Mitt Oslo – naboen 
 



Min byantikvar – naboen 

Den røde damen med den gule listen: 
 
• Den sterke og selvstendige stemmen i 

bypolitikken 
• En oversikt og kunnskapsbasis som vi i 

fylkesforvaltningen kan drømme om 
• En synlighet og posisjon i offentligheten 

som er bortimot utenkelig for oss i 
fylkesforvaltningen 

• Et varemerke for kulturminnevernet: 
«Oslos Riksantikvar» 
 
 
 



Mitt Oslo – eieren 

Presenter
Presentation Notes
Sandakerveien, nedre Sagene – det som på meglerspråket heter «Øvre Grünerløkka»



Mitt Oslo – eieren 
 
På oppdrag fra Riksantikvaren utarbeidet Menon 
economics i 2017 en svært grundig analyse av 
kulturarvens verdi. 
 
Målet var «å synliggjøre den 
samfunnsøkonomiske verdien av kulturminner og 
kulturmiljø, og å vise eksempler på konkrete 
verdier av kulturminner og kulturmiljø i Norge.» 
 
Analysematerialet var blant annet Grünerløkka i 
Oslo og Gamlebyen i Fredrikstad. 

Presenter
Presentation Notes
Først vil jeg si noe om hovedfunnene, så relatere det til mitt Oslo og dernest spørre hva så? Kan dette hjelpe oss? Hva kan vi gjøre for at dette skal hjelpe oss?



Mitt Oslo - eieren 

Presenter
Presentation Notes
Rundt i Grunerløkka honningkrukke - ikke bare fordi det er trivelig, men fordi jeg har behov for å få igjen pengene.



Mitt Oslo – eieren 

Først de enkle konklusjonene: 
Det er høyere betalingsvilje for verneverdige boliger enn ikke 
verneverdige boliger, og enda høyere betalingsvilje for ordinære boliger i 
nabolag med høy tetthet av kulturminner. 
 
Menons – og mitt? – regnestykke: 
Hvert kulturminne innen en radius på 100 m gjorde meg villig til å betale 
ca. 7000 kr mer for denne leiligheten, i alt ca. 125.000 kr (i snitt 18 
kulturminner innen denne radiusen). 
 
 

Presenter
Presentation Notes
I realiteten betalte jeg sikkert en hel del mer, fordi 



Mitt Oslo – eieren 

Hvis det er 300 boliger med en snittpris på 4 mill. kr innenfor 
den samme radiusen, tilfører hver av de 18 kulturminnene 
en verdi på drøyt 3 mill. kr, eller i alt mer enn 60 mill. kr. 
 
 
 

Men – og her ligger utfordringen: 
Selv om et kulturminne gir eieren en 
merverdi på 4-5 prosent, vinner han ofte 
langt mer på å rive og erstatte med noe nytt. 
Da er det gjerne det han går inn for - ! 
 
Og da hjelper det ikke at jeg taper 7.000 kr, 
at gjennomsnittsnaboen taper 10.000 kr, at 
strøket taper minst 3 mill. kr og at byen som 
helhet taper mye mer – når vi summerer alle 
de små virkningene. 

Presenter
Presentation Notes
I realiteten betalte jeg sikkert en hel del mer, fordi 



Mitt Oslo – eieren 

Menon: 
«… den samfunnsøkonomiske nytten (samfunnsnytten) av å 
ivareta kulturminner og kulturmiljøer (i form av befolkningens 
betalingsvillighet for å bevare dette fellesgodet) er større enn den private 
betalingsvilligheten til de som eksempelvis eier de historiske bygningene 
som utgjør et kulturmiljø. Med andre ord vil ikke ordinære private 
markeder føre til at det brukes tilstrekkelig med ressurser til å fremskaffe 
fellesgoder sammenlignet med det som er samfunnsmessig «riktig» 
(optimalt).» 
 
«Kulturminneforvaltningens rolle er å rette opp i denne markedssvikten 
ved å bidra til å bevare, vedlikeholde, nyttiggjøre og ivareta kulturminner 
og kulturmiljøer slik at samfunnet kan ha nytte av kulturarven.»  
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
I realiteten betalte jeg sikkert en hel del mer, fordi 



Mitt Oslo – eieren 

Som eier av en bit av Oslo skal jeg altså forvente at 
Byantikvaren sikrer mine verdier. 
 
Men klarer vi å vise disse økonomiske sammenhengene tydelig nok? 
 
Kan kulturminneforvaltningen løse dette alene, slik Menon antyder? 
 
Har vi – eller kan vi skaffe oss - verktøy for å fordele gevinster og 
belastninger, slik at det ikke bare er eierne av kulturminnene som betaler 
for å opprettholde og øke verdiene for alle de andre eierne? 
 
Klarer vi som by å ta slike verktøy i bruk? 
 
Har vi allierte i byutviklingen som kan være med oss i dette? 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
I realiteten betalte jeg sikkert en hel del mer, fordi 



Mitt Oslo - fylkesnaboen 



Mitt Oslo – nabofylket 



Mitt Oslo – nabofylket 



Mitt Oslo – nabofylket 

«I regionreformen flyttes hovedansvaret for kulturminnevern fra 
Riksantikvaren og ut til det regionale, folkevalgte nivå. 
– Denne reformen er livsfarlig for bygningsvernet, for kompetansen kan 
mangle i avgjørende ledd, og det kan være interessekonflikter og 
bindinger.» 
 
Er det slik? Eller kan den regionale rollen som fylkeskommunene har, og 
de arbeidsmåtene som følger av den, tvert i mot gi noen andre og 
bredere muligheter enn den rollen staten har? 
 
Er ikke Byantikvaren i seg selv et sterkt eksempel på at det kan være en 
suksess å løse oppgaver på et annet nivå enn det statlige? 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Kan tilføyes at det for lengst er flyttet og lagt til kommunene – som er myndighet etter plan- og bygningsloven, som er vår uten sammenligning viktigste kulturminnelov.



Mitt Oslo – nabofylket 

På mange vis misunner vi Oslo og Byantikvaren. 
 
Byantikvaren har tradisjoner for – og betydelig evne til – å tale med klar 
røst, holde kulturminnefanen høyt og ha solide fagkunnskaper. 
 
Oslo har, som eneste kommune, både en rolle som kommune og som 
fylkeskommune, med myndighet både etter plan- og bygningsloven og 
kulturminneloven. 
 
Men hvordan er Byantikvaren bevisst ulikheten og de ulike mulighetene i 
de to rollene? Er det rom for å bruke begge optimalt? 
 
Får Byantikvaren tilstrekkelig plass i de store planene, eller ender man i 
større grad med objektfokuset? 
 
 



Mitt Oslo – nabofylket 

Vi har ingen myndighet etter plan- og bygningsloven, ut over den 
medvirkende rollen loven gir oss. 
 
Vi er avhengig av å nå målene gjennom andre, både i egen 
organisasjon, gjennom 22 kommuner og med frivilligheten og eierne. 
 
Det gjør det nødvendig å jobbe i prosess: Helhet fremfor å kjempe for 
enkeltobjektet. Gi og ta, forhandle og inngå kompromisser. 
 
Men de andre aktørene må også forholde seg til vår rolle, og våre 
saksbehandlere er gjerne med hele veien fra varsel om planoppstart til 
kulturminnene skal forvaltes i samhandling med kommunene. 
 
 



Mitt Oslo – nabofylket 

Denne måten å virke på er bygget inn i prosessene våre som 
fylkeskommune, og er et av de bærende elementene i regionreformen. 

 
Mellom stat og kommune, og mellom de andre samfunnsaktørene, skal 
vi samordne, mobilisere og gi utviklingen strategisk retning: 
Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. 
 
I vårt sterkt voksende fylke, der vår felles plan for areal og transport 
krever sterk konsentrasjon og transformasjon, er mantraet «vekst foran 
vern» i ferd med å bli ødeleggende for stedene våre. 
 
Ved å bite oss fast i rollen som samfunnsutvikler klarer vi møysommelig 
å skape forståelse for nødvendigheten av å ha kulturminner som en 
ressurs for at vi også skal utvikle steder med kvalitet. 
 
 
 



Mitt Oslo – nabofylket 

Oslo er en stor by, med sterke etater og sterke krefter. 
 
Er det rom for, også i denne store byen, å tenke enda mer på tvers for å 
fylle en slik samfunnsutviklerrolle, der de store verdiene kulturminnene 
bærer i seg blir en enda viktigere innsatsfaktor? 
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