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KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 59:7 
DP 1049- SKYTTEVÄGEN 
 

 

 

 

Förslag i sammanfattning 
Kommunantikvarien föreslår att: 

 

 Inga skydds- eller varsamhetsbestämmelser läggs på fastigheten 

 

Bakgrund  

I pågående planarbete kring Skyttevägen har frågan lyfts om byggnaden på 

fastigheten Tierp 59:7 ska förses med skydds- eller varsamhetsbestäm-

melser. 

Historik 

Nybyggnadsår är 1932 enligt fastighetsregistret. Bygglovet beviljades år 

1930. Odaterade bygglovsritningar finns i kommunens bygglovsarkiv, dessa 

är troligen från bygglovet för nybyggnad av huset. Ritningarna är signerade 

O Andersson och benämnda som ”RITNING TILL BOSTADSHUS FÖR 

BROR Å ERIK ANDERSSON”. 
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Byggnaden finns omnämnd i boken ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden, 

Uppsala län I” från 1950. Enligt den är byggnaden en reveterad träbyggnad 

med fyra lägenheter om 1 rok. 

 
Bild ur ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Uppsala län I” 

 

Bygglov för byte av fasadbeklädnad från sidiplattor (eternit) till brun panel 

beviljades år 1983. Eternitfasader var vanligt mellan 1930- och 1960-talet. 

Troligtvis har den tidigare reveterade byggnaden klätts med eternit någon 

gång under 50-60-talet. 

Beskrivning 

Idag är byggnaden klädd med omväxlande liggande och stående träpanel i 

gröna nyanser med engelskt röda fönster, och vid grunden kan man se att 

byggnaden är tilläggsisolerad.  
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Bilder från besiktning 2015-10-14 

Bedömning 

Vid jämförelse med bygglovsritningarna ser man att byggnaden i huvudsak 

har bevarat sitt utseende. Vissa förändringar kan ses i fönster och 

fönsteromfattningar och en utbyggnad av farstun har gjorts. Bygglovet om 

fasadbyte visar också att fasaden har ändrats flera gånger under årens lopp. 

 

Byggnaden är estetiskt tilltalande och är en arkitektonisk tillgång i området. 

Den är dock inte så välbevarad att det föranleder några särskilda 

varsamhetsbestämmelser. De generella varsamhetsbestämmelserna som 

finns i PBL 8 kap 17 § och som gäller för alla byggnader bedöms räcka. 
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Kristina Alm 
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