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Information om Stadsmuseets kulturhistoriska
klassificering
Kulturnämnden i Stockholm utgör stadens kompetens i
arkeologiska och byggnadshistoriska frågor. Arbetet utförs av
Stadsmuseets byggnadsantikvarier som är experter i
byggnadshistoriska frågor och har det övergripande ansvaret för
stadens bevarandefrågor och att definiera dess kulturhistoriska
värden. Detta görs bl.a. genom kulturhistorisk klassificering.
Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är ett rent
kulturhistoriskt kunskapsunderlag utan rättsligt bindande verkan
och utgör därmed inte heller ett överklagbart beslut. Det är således
inte fråga om någon kommunal kulturminnesmärkning. En
klassificering kan bidra till intressant kunskap om en byggnads
kulturhistoriska värde som kan vara till hjälp vid t.ex. underhåll och
renovering. Allmänt ansvarar fastighetsägaren för normalt
lovbefriade renoveringar och underhåll på sin fastighet. En
bedömning av lovpliktiga ändringars påverkan på en byggnads
kulturhistoriska värde och/eller en kulturhistoriskt värdefull miljö
utifrån vad som stipuleras i Plan – och bygglagen görs först i en
eventuell bygglovprocess eller genom ett tillsynsärende rörande
bristande underhåll av Stadsbyggnadsnämnden. Stadsmuseet är
remissinstans i bygglovs- och detaljplaneärenden som kan förutses
påverka eller förändra kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Bestämmelser om överklagande av kommunala beslut enligt Planoch bygglagen finns i 13 kap. den lagen. (Se vidare bifogad
motivering till klassificeringen och informationsblad om
kulturhistorisk klassificering.)
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Stadsmuseet kan ta ställning till kulturhistorisk klassificering vid en
inventering av ett tidigare oklassificerat område eller när en tidigare
oklassificerad byggnad blir aktuell i ett plan- eller bygglovsärende.
Revidering av Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering kan
vidare exempelvis ske om ny historisk kunskap kan sätta in en
byggnad i ett sammanhang som tidigare inte framgått.
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Klassificeringen kommer att markeras på den digitala
kulturhistoriska klassificeringskartan som ni bl.a. kan se på
Stockholms stads webbplats under rubriken Kartor. Kartan samt
mer information finns även på www.stadsmuseum.stockholm.se
Har ni ytterligare frågor kring kulturhistorisk klassificering är ni
välkomna att kontakta enheten Kulturmiljö på Stadsmuseet och har
ni frågor kring bygglov, detaljplaner och underhållskrav samt hur
kulturhistoriska värden beaktas i sådana sammanhang ta gärna
kontakt med stadsbyggnadskontoret.
Med vänliga hälsningar
Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Bilagor
1. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering
2. Informationsblad om kulturhistorisk klassificering.
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