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Vedtak i klagesak om vindusutskifting - Oslo - Pilestredet Park 21 - gnr 208 
bnr 947 

 
Fylkesmannen har vurdert klagen fra Riksantikvaren over kommunens vedtak om vindusutskifting i 
Pilestredet Park 21 på nytt etter Oslo tingretts dom av 06.10.15. Vi presiserer at det kun er 
Fylkesmannens vedtak 22.10.12 – slutningens første avsnitt som ble kjent ugyldig av tingretten. De 
øvrige delene av vedtaket var ikke en del av saken for tingretten.  
 

 
Innledning  
 
Saken dreier seg om klage fra Riksantikvaren på kommunens dispensasjon for utskiftning av vinduer 
på bygningen i Pilestredet Park 21. Tiltakshaver har søkt om å skifte alle vinduene i 2.-4. etasje på 
bygården som er regulert til spesialområde bevaring (bolig). Det var alt skiftet ut 27 vinduer før 
søknaden ble behandlet av kommunen.  
 
Saken har lang forhistorie og forutsettes kjent av partene. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten 
ga etter behandling av klage fra tiltakshaver på opprinnelig avslag på søknaden, dispensasjon fra 
reguleringsplanen og godkjente fasadeendringen i vedtak 28.04.11. Endringssøknad 2 ble delvis 
godkjent og endringssøknad 3 ble godkjent i sin helhet. Kommunen ga igangsettelsestillatelse den 
05.05.11, for de vinduene som kunne skiftes ut. Etter det opplyste ble de originalvinduene som den 
gangen fortsatt var i behold, i mai erstattet av kopivinduer i samsvar med Oslo kommunes vedtak.  
 
Vedtaket ble så påklaget av Riksantikvaren 18.05.11. Utfyllende klage ble sendt 06.06.11. Etter 
klagebehandling internt i kommunen ble saken oversendt Fylkesmannen som i vedtak 22.10.12 tok 
klagen delvis til følge.   
 

Kommunens vedtak av 28.04.11 - dispensasjon nr. 1, endres. Søknad om dispensasjon fra 
bevaringsformålet i reguleringsplanen avslås. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke 
oppfylt. Søknaden om fasadeendring avslås. Klagen fra Riksantikvaren har ført frem. 
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Oslo tingsrett avsa 06.10.15 saksnr 14- 193464 TVI- OTIR/05 dom og kjennelse i saken. Vi gjengir 
domsslutningen:  
 

«Vedtak datert 22. oktober 2012 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - slutningens 
første avsnitt - er ugyldig.»  

 
Dom og kjennelse fra Oslo tingsrett av 06.10.2015 ble i vårt brev 09.03.16 oversendt kommunen. Av 
brevet fremgår at Fylkesmannen på bakgrunn av tingrettens resultat vil fatte nytt vedtak i 
klagesaken, og at vi tok sikte på å ferdigbehandle klagen fra Riksantikvaren i løpet av mars/april 
2016.  
 
Borgarting lagmannsrett forkastet 28.04.16 anke fra Oslo CityApartments AS over tingrettens 
kjennelse. Oslo CityApartments AS anket til Høyesterett, og ankeutvalget kom til at påstand nr. 2 
skulle fremmes for tingretten1. Anken førte således delvis frem.  
 
Som følge av at tingretten prejudisielt hadde tatt stilling til påstand nr. 2 i hovedforhandlingen i 
september 2015 trakk tiltakshaveren saken mht påstandspunkt 2, se tingrettens hevingskjennelse 
12.09.16.  
 
I brev 09.03.16 anmodet vi Riksantikvaren om å redegjøre for avvikene av vinduene som er omsøkt 
fra originalvinduene, og gi en utdyping av klagen.  
 
Riksantikvaren besvarte vår henvendelse 27.05.16.  
 
Riksantikvarens redegjørelse med vedlegg ble oversendt tiltakshaver ved advokatfirma Turid 
Mæland AS 27.05.16.  
 
Advokat Mats Mæland kom med innspill til saken 24.06.16 samt i brev 25.08.16. 
 
Vi beklager at saken ikke er behandlet tidligere.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9, som er klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Som nevnt er det slutningens punkt 1 i Fylkesmannen Oslo og Akershus sitt vedtak av 22.10.12 om 
dispensasjon nr. 1, som tingretten kjente ugyldig.   
 
Sakens hovedproblemstillinger er som for tingretten, for det første forståelsen av § 3 i 
reguleringsplanen, og for det andre om det er adgang til å dispensere fra bestemmelsen ved å tillate 
utskifting av de originale vinduene - unntatt de 30 bevarte. 
 
Kommunen har i vedtaket 28.04.11 lagt til grunn at utskifting av alle vinduene i 2. til 4. etasje - 

 
1 Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg 28.07.16, HR-2016-1650 
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inkludert de 27 som allerede var skiftet ut på dette tidspunkt - var i strid med § 3 i 
reguleringsbestemmelsen. For ordens skyld nevner vi at bruksendringstillatelsen ikke ga noen rett til 
å sette inn nye vinduer, den ga kun tillatelse til endret bruk fra kontor til bolig innenfor gjeldende 
reguleringsformål.  
 
Påstanden i stevningen til Oslo tingrett av 30.10.14 punkt 2, gikk ut på at vinduskopiene ikke er i strid 
med reguleringsplanen. Høyesteretts ankeutvalg fant at påstanden ikke kunne avvises, men 
saksøkeren trakk som nevnt over saken fra tingretten siden retten prejudisielt hadde vurdert 
spørsmålet i dommen.   
 
Det var i saken anført at vinduene i den andre endringssøknaden lå innenfor 
bevaringsbestemmelsen, slik at dispensasjon ikke var nødvendig. Tingretten gjengir grunnlaget for 
påstandspunkt 2 slik i dommen side 8: 
 

«Vinduskopiene i andre endringssøknad har et tilstrekkelig likt utseende til at de er innenfor 
reguleringsbestemmelsenes § 3 andre ledd andre setning. Det faktum at originalvinduene 
ikke eksisterer må legges til grunn, slik at det ikke kan anvendes en strengere norm med 
utgangspunkt i første ledd. Bestemmelsen skal forstås slik at det er det visuelle inntrykket 
som skal bevares, og det er ikke grunnlag for å utfylle og skjerpe bestemmelsen med 
etterfølgende retningslinjer og kravspesifikasjoner.» 

 
Reguleringsbestemmelsen § 3 lyder:  
 

«Bygningen tillates ombygget eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret 
beholdes uendret eller tilbakeføres til mer opprinnelig utseende. Takvinduer tillates som 
illustrert i forslagstillers saksfremstilling. 
 
Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de 
opprinnelige materialer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller 
karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal 
bevares. 
 
Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes med 
nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner og høyder. 
 
Alle søknads- eller meldepliktige tiltak skal forelegges Byantikvaren til uttalelse» 

 
Fylkesmannen opprettholder sitt standpunkt at § 3 i reguleringsbestemmelsene er anvendt riktig. 
Første avsnitt innebærer at eksteriøret og de originale vinduene er vernet mot inngrep. Det står 
uttrykkelig at «eksteriøret beholdes uendret eller tilbakeføres til mer opprinnelig utseende». Selve 
ordlyden i bevaringsbestemmelsen tilsier at eksteriøret og dermed alle de eksisterende vinduene, 
skal være vernet mot ethvert inngrep. Det forstås slik at det som utgangspunkt ikke er åpnet for 
noen form for utskifting. Alle andre endringer av bygningens eksteriør er betinget av dispensasjon, 
unntatt rent vedlikehold eller reparering av vinduer. Det er i saken ikke dokumentert at 
originalvinduene var i så dårlig forfatning at de ikke kan repareres, se § 3 andre ledd. Vi viser her til 
tingrettens vurdering:  
 

«Det er etter rettens syn heller ikke ført bevis for at originalvinduene var i en så dårlig stand 
at de ikke kunne bevares gjennom reparasjon og restaurering. Retten viser på dette punkt 
blant annet til byantikvarens vurdering i brev av 25. september 2009, 26. mars 2010 og 16. 
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mai 2011, vitneforklaring fra vitnet Stigre, og Riksantikvarens vurdering i den begrunnede 
klagen den 6. juni 2011. Retten kan ikke se at forklaringen fra vitnet Høegh, fremlagte 
fotografier eller tilbud fra vindusprodusenten kan føre til en annen konklusjon. Retten er 
derfor enig med staten i at andre avsnitt i § 3 ikke blir relevant ved vurderingen i saken her.» 

 
Videre viser vi til at tingretten i dommen sluttet seg til Fylkesmannens tolkning av 
reguleringsbestemmelsen:  
 

«Retten mener at § 3 generelt må forstås i samsvar med hva staten har gjort gjeldende. 
Første avsnitt gir en generell tillatelse til ombygging og modernisering av bygningen. Det 
er imidlertid uttrykkelig slått fast at eksteriøret skal "beholdes", med den modifikasjon at 
det kan foretas tilbakeføring til et mer opprinnelig utseende - noe som ikke er et tema i 
denne saken. Ordlyden tilsier at eksteriøret og dermed alle de eksisterende vinduene, skal 
være vernet mot ethvert inngrep. Det er vanskelig å forstå dette annerledes enn at det som 
utgangspunkt ikke er åpnet for noen form for utskifting, og ikke en gang til lignende 
vinduer eller til større eller mindre endringer av vinduene utover rent vedlikehold. Etter 
rettens syn understrekes denne forståelsen av at det er gitt et eksplisitt unntak for nærmere 
bestemte nye takvinduer. Også § 2 som understreker at reguleringsformålet er 
"Spesialområde bevaring (boliger og bevertning)", taler for en slik streng forståelse. 
 
Etter rettens syn underbygges denne forståelsen også av det som er opplyst om forhistorien 
bak reguleringsbestemmelsen. Retten viser særlig til at tiltakshavers forslag om en mindre 
streng bestemmelse om opprettholdelse av den "eksteriørmessig karakter", ikke ble vedtatt. 
At Riksantikvaren vurderte fredning av bygget, men lot dette være under henvisning til 
reguleringen som ble vedtatt, trekker i samme retning. 
 
Rettens vurdering er videre at andre avsnitt i § 3 - både første og andre setning - må 
forstås i lys av det første avsnittet. (…).» 

 
Tingretten la også til grunn at de generelle tekniske kravene ikke har forrang foran særskilte 
reguleringsbestemmelser for bevaring, se dommen side 12. Fylkesmannen er enig med tingrettens 
vurderinger. 
 
Det er ikke fremkommet noen nye argumenter som tilsier at Fylkesmannens og tingrettens 
vurdering at Oslo CityApartments sin utskifting av originalvinduer til slike vinduer som er omtalt i 
den andre endringssøknaden, ikke lå innenfor § 3 er uriktig.  
 
Vi bemerker at tingretten fant Fylkesmannens vedtak ugyldig på grunn av det ikke var tatt  
utgangspunkt i at alle originalvinduene (unntatt de 30 bevarte) faktisk var skiftet ut og destruert kort 
tid etter plan- og bygningsetatens vedtak den 28.04.11 og lenge før Fylkesmannens vedtak. Retten 
var imidlertid ikke enig med Oslo CityApartments i at denne feilen innebar at Fylkesmannen uriktig 
hadde basert sin vurdering på bevaringsbestemmelsen i første avsnitt av § 3. Rettens vurdering var 
at selv om alle originalvinduene (unntatt de 30) var skiftet ut og destruert på tidspunktet for 
Fylkesmannens vedtak, måtte spørsmålet om behovet for dispensasjon og også hvorvidt 
dispensasjon kunne gis, ta utgangspunkt i vernebestemmelsen i første ledd av § 3, og ikke med 
utgangspunkt i bestemmelsen i andre ledd.  
 
Fylkesmannen finner grunn til å bemerke at andre ledd får betydning ved restaurering og/eller 
reparasjon, som vi ikke her står ovenfor. Oslo tingrett mente likevel det forholdet at Fylkesmannen 
her bygde på uriktig faktum fikk betydning for vurderingen av adgangen til dispensasjon. Retten 
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viser i avgjørelsen til det forhold at alle originalvinduene var destruert innebærer at en nektelse av 
dispensasjon fra vernebestemmelsen blir vesentlig mer byrdefullt og kostnadskrevende for Oslo 
CityApartments enn om bare en del originalvinduer var skiftet ut. Retten var ikke enig med staten i at 
dispensasjonsvurderingen uansett måtte skje «som om» vinduene fortsatt var på plass, selv om det i 
utgangspunktet må være Oslo CityApartments' risiko at de foretok utskiftningen. Retten la også til 
grunn at beskrivelsen av de innsatte vinduene i Fylkesmannens vedtak var feilaktig (se dommen s. 
16–17). 
 
Vi presiserer at det er endringssøknad nr. 2 datert 04.03.10 som er gjenstand for vurderingen. Som 
nevnt legger tingretten forutsetningsvis til grunn at vindusutskiftningen er relevant ved vurderingen 
av det andre vilkåret i § 19-2 andre ledd. Fylkesmannen mener det ikke er gitt at dette er et forhold 
som er relevant ved vurderingen av om vilkåret for dispensasjon er oppfylt. Hvis det til fordel for 
søkeren kan legges vekt på at tiltaket er gjennomført, vil det oppfordre utbyggere til å ta seg til rette 
(fordi man da kan komme bedre ut enn ved å søke om dispensasjon på forhånd).   
 
Fylkesmannen mener det derfor at det i utgangspunktet ikke kan legges vekt på at et tiltak er 
gjennomført ved dispensasjonsvurderingen, og at en tilbakeføring til det opprinnelige medfører 
kostnader eller andre ulemper for tiltakshaveren. Avgjørelsen i tingretten og også uttalelser fra 
Sivilombudsmannen viser imidlertid at det kan tenkes unntak i spesielle tilfeller. Vi kommer tilbake 
til betydningen av dette momentet nedenfor.  
 
En godkjennelse av søknaden om utskifting av vinduene er avhengig av dispensasjon fra 
reguleringsplanen bevaringsformål, jf. reguleringsbestemmelsene § 3 første ledd.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon, men bare dersom vilkårene i pbl. § 19-2. ledd 
er oppfylt.  Bestemmelsen lyder:  
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller den 
bestemmelsen det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at 
fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er i 
forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242, fremhevet at det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. 
 
Det å dispensere fra planer, i denne saken bevaringsplanen, reiser særlige spørsmål. Planer er blitt 
til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 
organ, i denne sak Byrådet i Oslo. De omhandler dermed konkrete, avveide og vurderte forhold 
innenfor et bestemt område, i dette tilfellet gamle Rikshospitalets område. Det skal derfor ikke være 
en kurant sak å fravike planbestemmelsene. Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i 
planprosessen er det videre viktig at endringer av planene ikke skjer gjennom enkeltdispensasjoner. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt, se pbl. § 19-2 fjerde ledd.  
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I tiltakshavers søknad om endring og dispensasjon ble det påpekt følgende som fordeler ved 
dispensasjon: 

- Bygget får nye, tidsmessige vinduer som holder alle forskriftskrav. 
- Alle vinduene kan pusses farefritt. 
- Eksisterende vinduer er i til dels dårlig forfatning. Alt lar seg imidlertid reparere, men det er 

grenser for hva som er forsvarlig. Her vil denne grensen klart overskrides. Det er også 
bakvendt å rehabilitere sidehengslete, utadslående vinduer i 3. etasje (farefri pussing).  

- Byantikvarens forslag om å montere innvendig varevindu lar seg ikke 
kombinere med de vinduene som er innadslående. Ved å montere nye vinduer ungår vi 
dette problemet. 

- Det er allerede kjøpt inn nye vinduer etter spesifikasjonene til dette bygget. 
- Det vil være synd og sløsing med ressurser dersom de nye vinduene nektes brukt. Det vil 

også påføre utbygger et større tap. 
 
Det anføres også at man har fulgt Byantikvarens kravspesifikasjon til hva som anses å være gode 
vinduskopier så langt det er praktisk mulig.  
 
Nedenfor følger kommunens begrunnelse for dispensasjonen, partenes synspunkter og vår 
fornyede dispensasjonsvurdering. 
 
Kommunens dispensasjonsvurdering 
 
Fra kommunens dispensasjonsvurdering gjengis:  
 

«Hovedhensikten med planens § 3 er bevaring av bygningens eksteriør. 
Søker har opplyst at under arbeidet med ombygging til leiligheter viste det seg at flere av de 
eksisterende vinduene var i svært dårlig forfatning og vindusutskifting av alle vinduene i 2. - 
4. etasje ble derfor påbegynt. Da 20 vinduer var skiftet, senere endret til 27, ble stoppordre 
gitt 23.07.2009 på bakgrunn av BYAs observasjon og manglende søknadsprosess. 
Bygningen var opprinnelig bolig for sykehusdirektøren og leger, men er om- og påbygget og 
har hatt blandet bruk sykehus/kontor, og til sist ren kontorbruk inntil ombygging og 
bruksendring til boliger ble godkjent i rammetillatelsen 12.02.2008. Etter Plan- og 
bygningsetatens vurdering bør eksisterende vinduer i utgangspunktet bevares idet det følger 
av § 3, 1. ledd at bygget tillates ombygget under forutsetning av at eksteriøret beholdes 
uendret eller tilbakeføres til mer opprinnelig utseende, og vinduene utgjør en vesentlig del 
av fasaden. Etaten ser det som viktig at deler av Oslos eldre bygningsmasse skal videreføres 
med sin opprinnelige karakter i behold. Vinduer forteller noe om bygningens fortid, plasserer 
bygningen i historien og skaper identifikasjon. Krysspostvinduet kom på 1860-tallet og ble 
brukt både i murgårder og villaer i byene. Krysspostvinduenes proporsjoner i fasaden 
gjenspeiler de store etasjehøydene, og inndelingen med poster og sprosser er av stilhistorisk 
betydning. Detaljene med profileringer danner lys og skyggevirkninger og er viktige for 
bygningen karakter og uttrykk. 
Vinduene i 2. og 3. etasje i Pilestredet Park 21 er krysspostvinduer, mens påbygget 4. etasje i 
1920 har noe lavere etasjehøyde og postvinduer med en tverrsprosse i hvert fag. 
Bevaring av bygningers fasader, og da særlig vinduer, fordrer godt vedlikehold gjennom 
generasjoner for å overleve. Vinduer er et utsatt element i et hus og ved vedvarende 
manglende vedlikehold går vinduene i stykker, blir vanskelig eller umulig å reparere, og må 
erstattes med nye. Dette er tilfellet i Pilestredet Park 21 men gjelder ikke alle vinduene. Ved 
både å bevare gamle vinduer og tillate nye forbedrede vinduskopier videreføres 
bygningshistorien og husets opprinnelige karakter og uttrykk beholdes. 
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De forbedrede vinduskopiene i endringssøknad 2 er vesentlig mer like de eksisterende i 
uttrykk enn i endringssøknad 1 og har samme innfesting i smyget som eksisterende vinduer. 
Etaten hadde helst sett at hengslingen, som er glidehengsling sideveis og gir et annet uttrykk 
enn opprinnelig sidehengsling, hadde vært sidehengslet som eksisterende vinduer. Etaten 
kan likevel akseptere hengslingen da avviket fra sidehengsling er mest synlig når vinduet står 
helt åpent og i mindre grad når det er lukket. 
 
De nye vinduene har samme størrelse, form, inndeling og plassering i smyget som 
eksiterende vinduer, og påføres utvendige foringer, listverk og sålebenker. Det benyttes langt 
på vei tilsvarende materialer og materialkvalitet som eksisterende vinduer. Avvik fra 
eksisterende vinduer er hengslingen, at det ikke er kittfals og at det er glasslist i bunnen. 
Tross avvik i detaljer beholder bygningen likevel sin karakter. Det tas også med i 
betraktningen at bygningen gjennom reguleringsendringen endrer bruk fra kontor til bolig. 
Plan- og bygningsetaten mener vindusutskiftingen er å betrakte som en naturlig del av 
ombyggingen fra kontor til bolig. De forbedrede vinduskopiene vurderes som forsvarlige 
kopier i seg selv. Plan- og bygningsetaten vurderer at utskifting av samtlige vinduer med de 
forbedrede kopiene likevel vil endre det bevaringsverdige uttrykket i for stor grad, jf 
reguleringsbestemmelsenes § 3. Dette taler imot en dispensasjon. 
 
Plan- og bygningsetaten kan derimot akseptere en mellomløsning. Med bakgrunn i 
avveiningen av hensynene ovenfor gis det avslag på dispensasjon for utskifting av vinduer i 
de mest eksponerte delene av fasaden da bevaringshensynet i § 3 her veier tyngre enn 
hensynet til energikravet i boliger. Dette gjelder ikke for 4. etasje. 
De utvalgte felt av fasaden der etaten mener at eksisterende vinduer skal bevares er vinduer 
i 2. og 3. etasje på hjørnet Nordahl Bruns gate / Langes gate, vinduer i 2. og 3. etasje i 
utspring med buet inngangsdør på fasade mot Nordahl Bruns gate og tilsvarende 
utspring/gavl mot gårdsrom. Videre skal øvrige vinduer i 2. etasje mot Nordahl Bruns gate og 
Langes gate bevares. Til sammen 30 vinduer. Vinduer utenfor disse utvalgte feltene tillates 
skiftet med forbedrede vinduskopier i samsvar med endringssøknad 2. 
De utvalgte feltene er hjørnet ut mot krysset Nordahl Bruns gate/Langes gate fordi det er 
mest eksponert. Felt på den vestre delen av bygningen, fordi det har et tårn, benevnt 
"kapellet" av søker. "Kapellet" springer litt ut fra fasaden og har en buet portal mot nord og 
syd, og vurderes som karakteristiske fasadeelementer det er viktig å bevare. Vinduene for 
øvrig i 2. etasje, som binder feltene mot gaten og det offentlige rom sammen, skal også 
bevares da de er mest synlig i menneskehøyde. 
 
En del av de 27 vinduene som er skiftet ligger innenfor feltene etaten mener skal bevares 
med eksisterende vinduer. De av de 27 som er skiftet innenfor disse feltene må derfor byttes 
ut med eksisterende vinduer som kan repareres. Dette gjelder 11 vinduer i 2. etasje hvorav 4 
mot Nordahl Bruns gate og hjørnet, 6 mot Langes gate og 1 i utspring/gavl mot gårdsrom iht 
registrering mottatt 14.03.2011. 
Det gis derimot dispensasjon for utskifting av vinduer i fasaden for øvrig, da fordelene med å 
ha nye, godt isolerte vinduer og som er sikre i bruk, er større her enn ulempene ved at de 
opprinnelige vinduene ikke bevares. Vinduene er plassert i mindre eksponerte deler av 
fasaden. De er langt på vei lik eksisterende vinduer mht materialer og utforming, detaljering 
og plassering i smyget. Plan- og bygningsetaten mener at vindusutskifting her i liten grad 
endrer fasadenes opprinnelige uttrykk. I tillegg vil slik delvis utskifting nå i seg selv etablere 
ytterligere tidsdybde i de aktuelle fasadene. Plan- og bygningsetaten anser at vilkårene for å 
gi dispensasjon etter § 19-2 er oppfylt, og søknad om dispensasjon for 2. - 4. etasje 
innvilges.» 
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Klagen fra Riksantikvaren 
 
Riksantikvaren anfører i hovedsak at det ikke skulle ha vært gitt dispensasjon fra 
reguleringsplanen § 3 for tillatelse til innsetting av vinduskopier nettopp p.g.a. selve 
reguleringsstatusen. Dette begrunnes nærmere bl.a. med at hensynet bak 
bevaringsbestemmelsen blir skadelidende og at plan- og bygningsetaten ikke kan gi en 
dispensasjon i strid med pbl. § 19-2, 4. ledd som sier at det ikke skal dispenseres når en 
direkte berørt regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Slik 
Fylkesmannen oppfatter Riksantikvaren mener han at det bør stilles høye og faglige godt 
begrunnede krav til en evt. utskifting av vinduer i et bygg som er regulert til bevaring. De omsøkte 
vinduene er etter Riksantikvarens faglige oppfatning ikke gode nok. Riksantikvaren anfører at § 3 
første ledd innebærer strengere krav til materialbruk og bevaring enn bare å opprettholde en viss 
stil, slik kommunen synes å ha lagt til grunn.  
 
I ettertid er klagen supplert og ny uttalelse forelå 27.05.16, hvor avvik mellom originale og nye 
vinduer ble presisert ut fra utforming, materialbruk farger og utførelse: 
 

«Utforming 
- Rammeinndeling; nye vinduer er utformet med midtpost, mens de opprinnelige 

vinduene var utformet med espagnolett, uten midtpost. 
Opprinnelige vindusrammer var utformet med dryppneser i bunnrammen, på de nye 
er denne erstattet av en glasslist i aluminium. 

- Proporsjoner og dimensjoner; nye vinduer bærer flerlags isolerglass i ytre ramme og 
har derfor langt kraftigere sprosser. De opprinnelige sprossene bar enkle ytterglass, 
disse var noe hørere enn tradisjonelt, men flate. 
Lysåpningene er ikke målt og sammenliknet. 

- Profiler; nye vinduer har fått påsatt en illudert overfals med avvikende profil 
jf. de opprinnelige vinduene (se også fotos i vedlegget) 
 

Materialbruk 
- Materialer; i de nye vinduene er glassene festet med glasslister i tre og 

aluminium. I de opprinnelige vinduene var glassene festet med stift og kitt, se også 
eget punkt om innfesting under. 

 
Farger (ingen avvik) 
 
Utførelse 

- Slagretning og hengsling; i de nye vinduene er rammene ikke hengslet, men 
festet i skinner som gjør at rammene kan åpnes og vendes på en utradisjonell 
måte. De opprinnelige vinduene var sidehengslet og innadslående. 

- Innfesting av glass; de nye vinduene har isolerglass som er innfestet med 
glasslister i tre i topp- og sideramme, og med glasslister i aluminium i sprosse 
og bunnramme. Glasslistene er vesentlig bredere enn en kittfals. I de 
opprinnelige vinduene var glassene festet med stift og kitt. 

- Overfals mot midtpost, karmer og rammer; de nye vinduene har fått 
påspikret en overfals i eksteriøret som skal illudere de opprinnelige 
vinduenes overfals. 

- Hengsler og beslag; De nye vinduene har en skinnemekanisme som er synlig 
i åpen posisjon. Opprinnelige vinduer var innadslående og dermed hengslet 
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på innsiden. 
 
Selv med omfattende avbøtende tiltak avviker de nye vinduene fra originalutførelsen i åtte av 
12 momenter som er vurdert i det vedlagte dokumentet. Som nevnt i vedlegget har 
avbøtingstiltakene i noen grad bidratt til at vinduene har tilnærmet seg originalvinduene 
visuelt, men de er likevel langt unna det som kan kalles akseptable kopier. Hovedårsaken til 
dette slik vi ser det er at de nye vinduene representerer en teknologi som er grunnleggende 
annerledes, og at de i utgangspunktet ikke er produsert med sikte på å imøtekomme 
antikvariske hensyn. Selv flere av de store, industrielle vindusprodusentene kan i dag tilby 
moderne vinduer som visuelt ligger langt nærmere en tradisjonell vindusutforming. 
De avbøtende tiltakene består for en stor del av tilføyde illuderinger som ikke har noen 
praktisk funksjon, enkelte av disse, som f.eks. de tynne, påstiftede interiørprofilene som skal 
illudere overfals, gir et simpelt inntrykk og er neppe løsninger som vil stå seg over tid.» 

 
Etter Riksantikvarens vurdering tilfredsstiller ikke de nye vinduene, selv med avbøtende tiltak i tråd 
med «endringssøknad 2», de hensyn som bestemmelsen legger til grunn for at eksteriørets 
opprinnelige eller karakteristiske uttrykk skal kunne bevares. Avvikene er i sum såpass omfattende 
at Riksantikvaren finner det godt innenfor vesentlighetsgrensen, også når virkningen av tiltaket i 
fasadene sett under ett vurderes. Isolert sett opplyses det at momenter som slagretning, innføring 
av midtpost og innfesting av glass med glasslister er mest avgjørende og i seg selv å regne som 
vesentlige avvik. Hovedproblemet slik Riksantikvaren ser det er at de nye vinduene representerer en 
moderne og avvikende teknologi, og at produktet i utgangspunktet ikke er utformet med henblikk på 
å tilfredsstille de kravene som normalt stilles til vinduskopier i vernede eller bevaringsverdige 
bygninger. 
 
Utbyggers tilsvar  
 
Utbygger mener Oslo kommune/Oslo byantikvar ikke har gitt en tilfredsstillende veiledning verken i 
forkant av vindusproduksjonen i 2009, under møtet den 14.10.2010, og heller ikke i de neste årene 
mht. hva som kan godtas som et «fullgodt» vindu. Hadde man i februar 2009 fått veiledning fra 
byantikvar om en særlig utforming og/eller “antikvarisk” produksjonsmåte av kopivinduene, ville 
utbygger ikke motsatt seg dette og samarbeidet med byantikvaren. Videre fremheves det at det for 
utbygger er hensynet til sikkerhet og energi/lyd som er sentralt (TEK).  
 
Det vises til at Oslo kommune var enig med utbygger i at det er uheldig med vinduer som utgjør stor 
sikkerhetsrisiko for både barn og voksne i rom som nå skulle brukes til boenheter. Det opplyses at 
både den betydelige visuelle likhet ved endringssøknad 2 og det forhold at kopivinduene oppfyller 
TEK, er en vesentlig del av begrunnelsen for Oslo kommunes dispensasjonsvedtak. Etter at 
originalvinduene er borte (med unntak av de 30), vil det etter utbyggers oppfatning være urimelig 
ikke å gi dispensasjon. 
 
Utbygger oppfatter Riksantikvarens klage og seneste brev 27.05.2016 dit hen at det Riksantikvaren 
ønsker, er en kopi som oppfyller reguleringsplanen 3 annet ledd annet punktum - og som derfor ikke 
krever dispensasjon. Det anføres at bestemmelsen ikke gir grunnlag for krav om innsettelse av et 
«eksakt kopi gjennom tradisjonell identisk utforming».   
 
Riksantikvarens beskrivelse fremstår etter tiltakshavers oppfatning med betydelige overdrivelser. 
Brevet er et subjektivt partsinnlegg i en sak som det med tiden har gått prestisje i hos antikvarisk 
myndighet, og der argumentasjonen ses endret fra Riksantikvarens klage 06.06.2011. I den 
opprinnelige klagen argumenteres annerledes og da med vektlegging av hensynet til bevaring av 
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originalvinduene. Det var dette som var Oslo byantikvars hovedanliggende da man anmodet 
riksantikvaren å klage. Det er også dette som i klagen fremstilles som riksantikvarens 
hovedargument for at dispensasjon innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynet ved 
reguleringsbestemmelsen. Dette tema var imidlertid uaktuelt da saken sto for Fylkesmannen – noe 
utbygger hadde gjort Riksantikvaren uttrykkelig oppmerksom på den 01.06.2011. Nå i brevet 
27.05.2016 nevnes ikke bevaring av originalvinduene som argument. Utbygger anfører at spørsmålet 
«er om det karakteristiske ved fasadeuttrykket endres ved kopivinduene i en slik grad at hensynet 
bak reguleringsbestemmelsen vesentlig tilsidesettes.» 
 
Prinsipalt anføres at de avvik som foreligger ikke endrer det karakteristiske fasadeuttrykket til 
bygningen og at vinduene oppfyller reguleringsbestemmelsen. Antikvarisk myndighets beskrivelse 
av avvik er knyttet opp mot egen veiledning til gode kopier og som er skrevet etter at 
reguleringsbestemmelsen ble vedtatt. Kravspesifikasjonen av 2008 utgjør ingen rettsnorm. 
Tiltakshaver påpeker at målene på de nye vinduene er nærmest på alle punkter helt like som ved de 
gamle vinduene. De mener at målene er underkommunisert av Riksantikvaren, som har funnet det 
hensiktsmessig ikke å fremlegge nøyaktige oppmålinger.  
 
Tiltakshaver påpeker at klagesaken i sin helhet dreier seg om valg av vinduskopier til de vinduer som 
det er flest av i bygningens 1. og 2. etasje og som var innadslående uten midtpost. Men bygningen 
inneholdt flere vinduer som var annerledes. Enkelte få av de store vinduene i 2. etasje var 
utadslående med midtpost, og samtlige av de mindre vinduene i 3. etasje var utadslående 
krysspostvinduer. Fasadeuttrykket ved krysspostvinduene i 3. etasje er helt likt som ved de gamle 
vinduene. Der er ingen forskjell. Valg av teknologi er imidlertid som ved kopivinduene i 1. og 2. etasje 
moderne. 
 
I brev av 25.08.16 viser advokat Mats Mæland til at tingretten i dommen - som obiter dicta - gir 
uttrykk for som generelt synspunkt at forvaltningen skal legge til grunn reguleringsbestemmelsen  
§ 3, første ledd (dommen s. 12-14). Det opplyses at dette også var statens anførsel under rettssaken. 
Det anføres at standpunktet åpenbart er uriktig. Det anføres at reguleringsbestemmelsen § 3 første 
ledd bestemmer at fasadens eksteriør skal bevares og har som forutsetning at originalvinduene er i 
behold. De tilfeller der det er spørsmål om å dispensere fra denne bestemmelsen og å tillate 
utskiftning, er tilfeller der eksteriøret faktisk eksisterer. Når det gjelder spørsmålet om å godkjenne 
de aktuelle vinduskopiene, mener utbygger at dette er et tema som reguleres av 
reguleringsbestemmelsen 3 andre ledd, 2. pkt. 
 
Fylkesmannens vurdering av klagen  
  
Innledningsvis bemerkes at Fylkesmannen ikke er enig med tiltakshaveren i at spørsmålet om å 
godkjenne de aktuelle vinduskopiene, er et tema som reguleres av reguleringsbestemmelsen 3 
andre ledd, 2. pkt. Denne bestemmelsen må leses i sammenheng med andre ledd 1. pkt. Vi 
understreker at regulering til spesialområde med formål bevaring i seg selv innebærer et forbud mot 
endringer. Det kan fastsettes regler for hvordan ytre vedlikehold (utbedringer og reparasjoner) skal 
utføres, noe som fremgår både av første ledd og andre ledd. En total utskifting av enkeltvinduer kan 
bare gjøres dersom vinduet tilbakeføres til mer opprinnelig utseende (første ledd). Ved restaurering 
eller reparasjon skal de opprinnelige materialer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige 
eller karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal 
bevares. Det står ikke i bestemmelsen at vinduer kan skiftes ut med ny kopi.  
 
I denne saken blir det snakk om dispensasjon fra spesialområde bevaring, som vist på plankartet jf. 
reguleringsbestemmelsene § 2, og pbl. § 12-4 som fastsetter reguleringsplanens bindende virkning. 
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Det er presisert i § 3 første ledd at bygget tillates ombygget eller modernisert under forutsetning av 
at eksteriøret beholdes uendret eller tilbakeføres til mer opprinnelig utseende, slik at det teknisk sett 
også kan sies at det er snakk om dispensasjon fra § 3 første ledd. I stor grad vil imidlertid 
momentene som er fremhevet i andre ledd 2. pkt. (krav til utforming, materialbruk, farger og 
utførelse) kunne få betydning i dispensasjonsvurderingen.  
 
Fylkesmannen bemerker at det ikke er dokumentert at originalvinduene var i så dårlig stand at de 
ikke kunne repareres. Vi legger likevel til grunn at vurderingen av saken må skje med bakgrunn i den 
faktiske situasjonen. Alle originalvinduene (unntatt de 30 bevarte) ble skiftet ut og destruert kort tid 
etter plan- og bygningsetatens vedtak den 28.04.11. Spørsmålet i saken blir derfor om de omsøkte 
vinduer oppfyller krav til kvalitet i utførelsen av vinduskopier.   
 
Fylkesmannen mener at de omsøkte vinduene innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynene 
bak reguleringsplanen. 
 
Bygningen har høye verneverdier, og Riksantikvaren har understreket at vinduene utvilsomt er et 
fasadeelement som er avgjørende for hvordan murgårdsarkitekturen uttrykkes og oppleves. Det 
fremgår også at den aktuelle bygningen ble vurdert fredet etter kulturminneloven i 2004, noe 
Riksantikvaren valgte å frafalle idet man anså bevaringsinteressene som tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom reguleringen. Fylkesmannen er av den oppfatning at utskiftingen av vinduer må vurderes i 
lys av dette totalbildet.   
 
Avbøtingstiltakene har i noen grad bidratt til at vinduene har tilnærmet seg originalvinduene 
visuelt, men de er etter Riksantikvarens syn likevel langt unna det som kan kalles akseptable kopier. 
Isolert sett opplyser Riksantikvaren at momenter som slagretning, innføring av midtpost og 
innfesting av glass med glasslister er mest avgjørende og i seg selv å regne som vesentlige avvik. 
Fylkesmannen legger ved avgjørelsen vekt på Riksantikvarens synspunkter.  
 
Selv om utskifting av samtlige vinduer med de omsøkte kopiene vil endre det bevaringsverdige 
uttrykket i enda større grad, finner vi at det ikke har nevneverdig betydning at til sammen 30 vinduer 
i de mest eksponerte delene av fasaden, etter kommunens vedtak bevares. 
 
Fylkesmannen finner under henvisning til Riksantikvarens klage at hensynene bak 
reguleringsformålet og § 3 første ledd blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis for å sette inn de 
omsøkte vinduene.   
 
Uavhengig av om hensynet blir vesentlig tilsidesatt, kreves det etter loven at det skal foretas en 
samlet vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon til tiltaket er klart større enn ulempene.  
  
Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. merknadene til 
bestemmelsen i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242. Kravene til interesseovervekt som må være 
oppfylt er således strammet inn sammenlignet med hjemmelen for dispensasjon etter tidligere lov.   
 
I vurderingen av dette vilkåret la kommunen vekt på at de nye vinduene var et godt kompromiss 
mellom bevaring og ønsket funksjonalitet. De forbedrede vinduskopiene i endringssøknad 2 er etter 
kommunens syn vesentlig mer like de eksisterende i uttrykk enn i endringssøknad 1 og har samme 
innfesting i smyget som eksisterende vinduer. Det fremgår at kommunen helst hadde sett at 
hengslingen, som er glidehengsling sideveis og gir et annet uttrykk enn opprinnelig sidehengsling, 
hadde vært sidehengslet som eksisterende vinduer. Kommunen fant likevel å kunne akseptere 
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hengslingen da avviket fra sidehengsling er mest synlig når vinduet står helt åpent og i mindre grad 
når det er lukket. 
 
Spørsmålet i saken på dette punkt er hvordan vekten av bevaringshensynet skal vurderes i forhold til 
hensynet til nye tidsmessige vinduer m.m. som er påberopt av søkeren. Fylkesmannen kan være 
enig med ansvarlig søker i at det er en relevant fordel at vindussikkerheten bedres og at dagens krav 
til vinduer i Teknisk forskrift kan oppfylles ved en utskiftning/ bytting av vinduene. Også kostnadene 
med å rehabilitere vinduene må trekkes inn i en dispensasjonsvurdering, men dette momentet vil 
normalt ikke kunne få avgjørende vekt. Ettersom vinduene er byttet ut, mener vi at argumentet om 
at det «vil være synd og sløsing med ressurser dersom de nye vinduene nektes brukt.» er relevant. 
At en dispensasjonsnektelse innebærer et større tap for utbygger vil være noe som gjør seg 
gjeldende i alle tilfeller der arbeidet er gjennomført, og kan ikke tillegges særlig stor vekt ved 
avgjørelsen.   
 
Uenigheten i saken er knyttet til om de omsøkte vinduskopiene er forsvarlige kopier. Den konkrete 
kvaliteten på innsatte vinduer mht materialer og utførelse er etter Riksantikvarens oppfatning for 
dårlige, og det er vist til at vinduene avviker fra krav som fagetaten på området har stilt.  
 
På side 16 i tingrettens dom er det uttalt at det i Fylkesmannens vedtak side 9 er lagt til grunn at de 
omsøkte vinduene «...avviker helt konkret hva gjelder glasslister, gliper mellom karm og ramme og 
har et flatt uttrykk uten originale profileringer.». Retten var enig med Oslo CityApartments i at dette 
er en uriktig beskrivelse av de nye vinduene som plan- og bygningsetaten hadde gitt dispensasjon til, 
nemlig vinduene omtalt i den andre endringssøknaden. 
 
Vi ba på denne bakgrunn Riksantikvaren om å presisere avvik mellom originalvinduer og omsøkte 
vinduer, samt vurderingen av vesentlighet i lys av bevaringshensynet. Slik presisering ble som nevnt 
gitt av Riksantikvaren 27.05.16, og er gjengitt ovenfor.  
 
Basert på Riksantikvarens uttalelser i saken legger vi til grunn at bygningen representerer særlige 
Bevaringsinteresser. Riksantikvaren har vurdert at de nye vinduene ikke tilfredsstiller de kravene 
som normalt stilles til vinduskopier i vernede eller bevaringsverdige bygninger. 
 
Fylkesmannen mener på denne bakgrunn, selv om man forutsetter at inngangsvilkåret for å gi 
dispensasjon er oppfylt, at det ikke foreligger en klar overvekt av fordeler for å gi dispensasjon for de 
vinduene tiltakshaver har søkt om, og som ble innsatt etter at kommunen traff vedtaket. De 
nasjonale verneinteressene skal ved avgjørelsen tillegges særlig vekt, og det er i denne saken grunn 
til å legge vekt på Riksantikvarens sterke innvendinger til de omsøkte vinduene. Vurderingene fra 
Riksantikvaren tilsier at bevaringshensynene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt ved de omsøkte kopiene. 
At tiltakshaver selv mener vinduene er gode nok (etter mottatt kravspesifikasjon på vinduer) er ikke 
avgjørende.  
 
Bygningen er omfattet av Riksantikvarens NB!-register med kulturminner som har nasjonal 
verneinteresse. Bygningen representerer en høy antikvarisk egenverdi, ut over verdien den har som 
del av den homogene murgårdsbebyggelsen i Oslo, som også representerer nasjonale 
bevaringsinteresser. Vi kan derfor ikke se at det er urimelig å kreve at det skal innsettes vinduskopier 
som er i tråd med Byantikvarens krav til antikvarisk korrekte vinduskopier for en bygning fra denne 
tidsperioden.   
 
Etter Fylkesmannens oppfatning er vedtaket fra kommunen på dette punkt ugyldig pga. feil 
rettsanvendelse. 
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Oppsummering: 
Selv om det er forståelig at tiltakshaver ønsker nye, tidsmessige vinduer som holder alle 
forskriftskrav og kan pusses farefritt ved bruksendring til boliger, må dette veies opp mot de tunge 
bevaringshensynene som foreligger. Fylkesmannen finner at fordelene som er påberopt i søknaden, 
herunder hensynet til bedre sikkerhet og oppfyllelse av kravene til vinduer i TEK, ikke er klart større 
enn bevaringshensynene.  
 
Fylkesmannen er av den oppfatning at de rent samfunnsmessige hensyn, altså vern og 
bevaringshensyn, i denne saken må veie tyngre enn å beholde de nyinnsatte vinduer. Vi er ikke enig 
med Oslo CityApartments at det vil være synd og sløsing med ressurser dersom de nye vinduene 
nektes brukt. At en oppfyllelse av kravene som normalt stilles til vinduskopier i vernede eller 
bevaringsverdige bygninger blir byrdefullt og kostnadskrevende å oppfylle kan etter vårt syn ikke 
tillegges avgjørende vekt.  
  
De originale vinduene kunne etter vårt syn vært reparert, og de omsøkte vinduskopiene er på 
bakgrunn av Riksantikvarens klage ikke forsvarlige kopier i seg selv.  
 
Klagen fra Riksantikvaren tas til følge.  
 
Habilitetsinnsigelsen 
 
Fylkesmannen vil avslutningsvis påpeke at det ikke er funnet grunnlag for å ta tiltakshaverens 
habilitetsinnsigelse til følge.   
 
De krav til habilitet som vil gjelde ved behandlingen av denne saken følger av forvaltningsloven(fvl.)  
§ 6, jf. pbl. § 1-9 første ledd. Habilitetsinnsigelsen er begrunnet med at saksbehandlerens rolle i 
forvaltningssaken og under rettssaken som statens representant, utgjør særegne forhold som er 
egnet til å svekke tillitten, jf. fvl. § 6 andre ledd. Det vises bl.a. til at statens strategi under 
rettsprosessen var å gå i et nært samarbeidsforhold med saksbehandlere hos riksantikvar og Oslo 
byantikvar. Fylkesmannen er ikke enig med tiltakshaverens synspunkt om at det foreligger særegne 
forhold i dette tilfellet.  
 
 
  



  Side: 14/14 

Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 28.04.11 - dispensasjon nr. 1, endres. Søknad om dispensasjon fra 
bevaringsformålet i reguleringsplanen avslås. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt. 
Søknaden om fasadeendring avslås. Klagen fra Riksantikvaren har ført frem.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal  
seksjonssjef 

  
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver 
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