
Blåklassning 
 
Ofta talas det om att hus är blå-, grön- eller gulklassade. Det betyder att de har 
olika klassningar utifrån deras kulturhistoriska värde. De är alla en viktig del av 
det gemensamma kulturarvet. Byggnaderna berättar om det Stockholm som 
har varit och är ofta exempel på god stadsplanering. 
 
Klassificeringssystemet 
I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka 
kulturhistoriska värden som finns i staden. Dessa värden hör inte enbart till 
byggnader utan kan tillskrivas andra anläggningar så som broar parker, torg 
eller hela miljöer. Bedömningarna utförs genom en värderingsmetod och 
resulterar i en gradering av bebyggelsen i tre olika kategorier. I Stockholms stad 
är det Stadsmuseets chef, stadsantikvarien som ytterst tar ställning till 
kulturhistorisk klassificering. 
 
Klassificeringen är ett kunskapsunderlag som används i det dagliga arbetet 
inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering 
och bygglovsprövning. Informationen används även av andra privata och 
offentliga aktörer inom stadsbyggnad men även av en intresserad allmänhet 
som söker kunskap om stadens bebyggelse. 
 
Enligt Plan- och bygglagen får bebyggelse som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 
förvanskas. Vidare ska bebyggelse hanteras varsamt utifrån samma synpunkter. 
Detta gäller även anläggningar och allmänna platser så som parker och torg. 
För att tillämpa lagen krävs kunskap om bebyggelsens värden. På vilket sätt 
bedömningen sker eller presenteras varierar från kommun till kommun. I 
många kommuner finns så kallade kulturmiljöprogram. I Stockholm fyller 
klassificeringskartan funktionen som kunskapsunderlag för bebyggelsens 
värden. Klassificeringen är ett expertutlåtande som saknar juridiskt skydd eller 
rättslig verkan. Prövning enligt Plan- och bygglagen görs i en detaljplane- eller 
bygglovsprocess av stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsnämnden. 
 
Blå, gröna och gula hus 
Klassificeringen görs generellt på fastighetsnivå. De tre klassificeringar som 
Stadsmuseet använder sig av är: 
 
-blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse som bedöms ha 
synnerligen höga kulturhistoriska värden. 



 
-grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att 
bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
 
-gult är den tredje nivån som används vid klassificering. Fastighet markerad 
med gult på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att 
bebyggelsen bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst 
kulturhistoriskt värde. 
 
Källa, Stadsmuseet 


