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Knivsta Hembygdsgille 
 
 
Yttrande över förslag till detaljplan för Södra Ar Knivsta (etapp 1 Gredelby 1:3 
m.fl.) i Knivsta kommun.  
 
Knivsta Hembygdsgille har bett om Svenska byggnadsvårdsföreningens yttrande avseende 
den planerade rivningen av torpet Skräddarbo i rubricerade ärende.  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, grundades 1975 och är en oberoende icke 
vinstdrivande ideell förening med drygt 6500 medlemmar. Föreningen verkar för att sprida 
och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och 
gröna kulturarv och utnyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god 
stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering. SBF har tagit del av rubricerade 
planförslag och  anför nedanstående synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.   
 
Sammanfattning 
Skräddarbo är en sällsynt välbevarad parstuga från början av 1800-talet. SBF anser att en 
rivning av torpet, som förutsätts enligt planförslaget, strider mot plan- och bygglagens regler 
med hänsyn till kulturvärdena samt också mot miljömålet God bebyggd miljö. Det är 
synnerligen angeläget att i stadsutvecklingen värna om de få oförvanskade kulturhistoriskt 
värdefulla torp av olika slag som ännu finns kvar.  
  
Motivering 
Torpet Skräddarbo, Gredelbo 1:14, ligger intill ett gravfält och i anslutning till 
riksintresseområdet Landskapet Valloxen och Säbysjön (C 45). Av kulturhistorisk 
bebyggelseinventering utförd av Upplandsmuseet framgår att Skräddarbo är ett f.d. torp under 
Brunnby, en välbevarad parstuga av ålderdomlig typ. Enligt rubricerade planförslag avses 
torpet rivas för att ge plats för en bensinstation.  
 
En kulturhistorisk utredning för torpet Skräddarbo utfördes av Upplandsmuseet 2016 
på uppdrag av Knivsta kommun, fritids- och kulturkontoret. Utifrån tillgängligt kartmaterial 
och uppgifter i husförhörslängderna bedöms torpet vara byggt senast i början av 1800-talet. 
Timmerstommen, takkonstruktionen, innertak med taklist, spiskomplex med murad kåpa och 
bakugn och innerdörrar inklusive beslag och foder är ursprungliga från byggtiden. Från senare 
delen av 1800-talet härrör brädslagningen av fasaderna, rödfärgningen och större 
öppningsbara fönster.  
 
På senare år har torpet genomgått en varsam renovering för att möjliggöra permanentboende 
varvid en väl anpassad liten tillbyggnad med badrum och tvättstuga adderats till torpet. Den 
gamla landsvägens sträckning längs med den norra tomtgränsens gråstensmur är fortfarande 
synlig. Träd och växter från den gamla torpträdgården finns ännu kvar. I trädgården finns en 
gråstenskällare med överbyggnad av trä, troligen lika gammal som torpet. Huset var bebott till 
2014 då fastigheten såldes till Knivsta kommun.  
 
Torpet Skräddarbo är en mer än 200 år gammal välbevarad parstuga i gott skick på 
ursprunglig plats där alla väsentliga karaktäristiska drag från 1800-talet är oförvanskade och 
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utgör med trädgården en välbevarad helhetsmiljö. Torpmiljön har således högt kulturhistoriskt 
värde. Detta höga värde har dokumenterats av Upplandsmuseet samt genom att torpet idag 
enligt den gällande detaljplanen har skyddsbeteckningen q med bestämmelse att torpet inte får 
rivas. 
 
Kristina Berglund har bedrivit forskning om soldattorpen under Upplands regemente och 
skrivit boken ”Soldattorp i Uppland, soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor”, utgiven av 
Upplandsmuseet 2011. Författaren har genom kontakter med hembygdsföreningar, 
genomgång av bebyggelseinventeringar av länsmuseerna och kommunala kulturmiljöprogram  
m fl källor samt genom egna platsbesök försökt göra en bedömning av hur många av de en 
gång 1200 soldattorpen som finns kvar som relativt oförvanskade enkel- och 
sidokammarstugor. Hennes bedömning är att cirka hälften av torpen är rivna, huvudparten av 
de återstående torpen är kraftigt ombyggda eller mycket förvanskade. Antalet torp som kan 
anses i huvudsak välbevarade bedöms uppgå till högst ca 5 %. Soldattorpen utformades enligt 
ortens tradition dvs som andra torp, som enkelstugor och parstugor. Statistiken omfattar 
således inte parstugor men den ger en indikation om hur torpen som bebyggelsearv har 
behandlats och bör därför vara relevant även för parstugor. Det är synnerligen angeläget att de 
få torp som finns kvar och som är oförvanskade vårdas och bevaras som vittnesbörd om 
gångna tider. Skräddarbo är unikt genom att det är så välbevarat och har så hög ålder.  
 
Den avsedda rivningen av torpet Skräddarbo enligt förslaget till detaljplan strider enligt SBF:s 
uppfattning mot följande rättsregler: 
 plan-och bygglagens krav på hänsyn till kulturvärden i planeringen (2 kap 3 och 6§§) 
 plan- och bygglagens varsamhetsregler vad gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (8 

kap 13§ och 9 kap 34§)  
 
Förslaget strider också mot miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där en av preciseringarna 
lyder: "Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas."                                                          
 
Avslutande kommentar 
Den avsedda rivningen av den välbevarade parstugan strider mot miljömål och gällande regler 
i plan- och bygglagen. SBF anser därför att detaljplanen bör omarbetas med inriktningen att 
bevara torpmiljön som ett värdefullt historiskt inslag i miljön till glädje både för verksamheter 
i näromgivningen och för Knivstaborna nu och i framtiden.  
 

 


