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69/326 - Martinhytta - Øvre Vaggestein - Melding om oppføring på Gul liste 
 
Vi viser til brev fra oss med informasjon om oppstart av arbeid med kartlegging av kulturminneverdier på 
din eiendom, sendt 17.08.2021. Vernevurderingen er nå godkjent av Byantikvaren og eiendommen er 
oppført på Gul liste som kommunalt listeført.  
 
Vedlagt dette brevet finner du vårt skjema med vernebegrunnelse og spesifisering av hva som er 
omfattet av listeføringen på eiendommen. Dersom du har tilgang til internett, kan du se vår registrering 
av eiendommen i Kulturminnesøk https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=martinhytta. Ta gjerne kontakt 
med saksbehandler Sigrid Varfjell/95761163 dersom du har spørsmål om vernevurderingen av din 
eiendom. 
 
Byantikvarens gule liste 
Gul liste er Byantikvarens oversikt over registrerte kulturminner i Oslo. Alle pågående og godkjente 
vernevurderinger skal være kartfestet i Gul liste. Byantikvaren arbeider for å bevare et bredt utvalg 
bygninger og miljøer knyttet til Oslos lange og mangfoldige historie. Fordi det stadig pågår kartlegging av 
byen, er Gul liste i kontinuerlig endring.  
 
Din eiendom er listeført fordi den har kulturminneverdier som vi ønsker å sikre gjennom en forutsigbar 
og effektiv saksbehandling i Oslo kommune. Det er ikke knyttet et juridisk vedtak til listeføringen, og det 
er fremdeles de vanlige bestemmelsene i plan- og bygningsloven som gjelder for din eiendom. Hvis du 
planlegger utvendige endringer må du søke Plan- og bygningsetaten, og Byantikvaren vil da gi en 
rådgivende uttalelse til søknaden før Plan- og bygningsetaten fatter sitt vedtak i saken. 
 
Informasjon om Byantikvarens tjenester 
Vi gir praktiske råd om vedlikehold og istandsetting. Ved henvendelse til vårt publikumsmottak, kan du få 
hjelp i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. 
 
En gang i året fordeler vi tilskuddsmidler til istandsetting av bevaringsverdige kulturminner. Dersom du 
har planer om istandsettings- eller restaureringsarbeider, kan du søke om tilskudd til å dekke 
antikvariske merkostnader. 
 

 

Maridalens Venner 
Konvallvegen 67 
2742 GRUA 

 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  
 21/1719 - 3 Sigrid Varfjell,  07.09.2021 



Se våre internettsider for mer informasjon om tilskuddsordningen, publikumsmottakets åpningstider og 
for tilgang til informasjonsark om Byantikvarens ulike ansvarsområder: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/byantikvaren/. 
 
Gul liste er tilgjengelig for publikum på internett. Gå inn på Plan- og bygningsetatens Planinnsyn 
http://10.192.10.26/xkart/planinnsyn_intra/?mode=gulliste og søk deg frem til ønsket adresse. 
En annen mulighet er å gå inn på http://www.kulturminnesok.no/ hvor de registrerte kulturminnene er 
presentert med kart, foto og beskrivelser. 
 
 
Vedlegg: 

- Skjema for kulturminneverdier. 
- Byantikvarens informasjonsark om Gul liste er tilgjengelig digitalt på 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=15758 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigrid Varfjell  

antikvar  
 
 
 

 

Vedlegg 
69/326 - Martinhytta - Øvre Vaggestein - Kulturminneskjema 

Mottakere: 
Arbeiderpartiet Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 491 Sentrum 0105 OSLO 
Maridalens Venner Konvallvegen 67 2742 GRUA 


