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Inledning

Syfte
Delområdesbeskrivningen av Stallarholmen – Södra Selaön 
ingår i ett stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram som är ett 
tematsikt tillägg till översiktsplanen för kulturmiljö. Det är en 
noggrannare och mer detaljerad redovisning av sakintresset 
kulturmiljö som redovisas i Översiktsplanen för Strängnäs 
kommun. Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogrammet är 
indelat i fem delområden, vilka är följande:  

1. Mariefred-Läggesta

2. Strängnäs-Härad-Tosterön 

3. Stallarholmen – Södra Selaön

4. Åker-Länna

5. Landsbygden

Avvägningar mot andra sakområden och ställningstaganden 
kring kulturmiljön är i enlighet med Översiktplanen för 
Strängnäs kommun. 

Hur stadsbyggnads- och kulturmiljöpro-
grammet ska användas 
I stadsbyggnads- och kulturmiljöprogrammet presenteras ett 
urval av områden och teman. För varje delområde presenteras 
en karta där de geografiska avgränsningarna finns markerade. 
Därefter följer en beskrivning av kulturmiljön i respektive 
delområde. 

Kulturmiljöbilagan ska i första hand användas som ett un-
derlag för samhällsbyggnadskontoret på Strängnäs kommun 
i arbetet med bland annat detaljplaner, fastighetsregleringar, 
förhandsbesked, bygglov och bygganmälan. Innehållet berättar 
om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt i ett område 
och vilka förändringar som är lämpliga. Programmet utgör en 
del av Översiktsplanen för Strängnäs kommun och följer dess 
avvägningar och ställningstaganden. Ytterligare avvägningar och 
ställningstaganden behöver således inte göras i handläggningen 
av ett ärende. Programmet kan även fungera som en faktarap-
port för den som är intresserad av kommunens kulturhistoria. 

Kartan
Kartan anger de värdefulla kulturmiljöer och objekt som finns i 
området och dess formella status. Även områden för planerade 
bostäder redovisas. Vidare finns markeringar för kulturhistorisk 
bebyggelse och karaktärsområden för sammanhållna 
helhetsmiljöer.
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Riksintresseområde för kulturmiljövården 
Till riksintresseområdena hör sådana mark- och vattenområden 
som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling 
av kulturmiljövärden. Syftet med riksintresseområdena är 
att nationella intressen ska hävdas i den kommunala fysiska 
planeringen och i andra beslut om markanvändning. Områdena 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden 
som är av riksintresse. För varje delområde redovisas de 
riksintresseområden som berörs.

Kulturhistorisk bebyggelse 
Kulturhistorisk bebyggelse är Strängnäs kommuns egen 
bedömning av koncentrerad bebyggelse i en by, stadskvarter 
eller del av ett bostadsområde. Inom ett bebyggelseområde 
finns värden som är särskilt betydelsefulla att bevara och 
skydda och dessa beskrivs med värdebeskrivningar i respektive 
stadsdel. Strängnäs kommun är positiv till förändring och 
utveckling inom områdena så länge förändringen anpassas till 
kulturvärdena och att kulturvärdena kan skyddas och bevaras. 

Karaktärsområden och kulturhistoriska 
stråk
Karaktärsområden och kulturhistoriska stråk är Strängnäs 
kommuns bedömning och är geografiska områden med en 
gemensam struktur eller/och historia som skapar samband och 
där de historiska spåren är särskilt tydliga. Ofta är det områden 
med som utgörs av både bebyggda och obebyggda miljöer. Det 
kan vara en by- , säteri- eller herrgårdsmiljö med omgivande 
odlingsmark eller en industri i relation till vattenområden.  

Flygbild över Stallarholmen och Selaön
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Strängnäs kommun vill skydda och bevara miljöer och 
objekt med höga kulturmiljövärden. De flesta områden är 
jordbruksbygder där en fortsatt jordbruksnäring med odling 
och djurbete är en förutsättning för ett bevarande. Förändring 
och utveckling inom områdena kan ske med utgångspunkt från 
pågående markanvändning om det sker med en anpassning till 
områdets kulturmiljövärden. 

Redovisning av områden med kulturhistorisk bebyg-

gelse, karaktärsområden och kulturhistoriska stråk
Varje område för kulturhistorisk bebyggelse, karaktärsområde 
eller kulturhistoriskt stråk, presenteras enligt en enhetlig 
struktur. Strukturen skiljer sig dock något mellan de tre 
områdesindelningarna för att passa de skilda skalnivåerna. 

(Karaktärs-)Områdets förutsättningar

Beskrivning 
En kort beskrivning över korthistorik, innehåll, karaktär och 
dagens situation. 

Värden och kännetecken
Vad som är värdefullt och viktiga kännetecken

Kommunens bedömning
Strängnäs kommuns bedömning av värdet i en tregradig skala:

1. Högsta värde

2. Mycket högt värde

3. Högt värde

Bedömningen grundar sig på bevarandegrad och komplexitet 
när det gäller karaktärsbärande kulturmiljövärden och 
kännetecken i ett område. 

Riksintresseområde för kulturmiljövården
Uttryck och motiverande text för riksintresset. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida 
utveckling

Resurs
Positiva särdrag och framtida förutsättningar i området som kan 
förhöja värden och kvaliteter för dess användning. 
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Markanvändning 
Hur området ska användas. 

Struktur
Berättar om områdets speciella ordning som på ett konkret 
sätt skapar helheten utifrån dess delar och som är viktig att ta 
hänsyn till i den vidare planeringen.

Övergripande riktlinjer (Karaktärsområde och Kulturhis-

toriska stråk)
Redogör för hur området ska hanteras i den fortsatta 
planeringen, för att de utpekade kulturhistoriska värdena ska 
bevaras och utvecklas.

Ny- och ombyggnad samt underhåll
Berättar om hur inriktningen för hur området kan utvecklas 
enligt fyra klassningar (A-D). I klassningen beskrivs vilken typ 
av ny bebyggelse som är möjlig att uppföra och hur nya samt 
befintliga byggnader bör se ut. För områdena är texten ofta mer 
preciserad utöver de klassningar som beskrivs här nedan och de 
griper tillbaka på avsnittet Värden och kännetecken.
De är också kopplade till bilagorna om Begreppsförklaringar, 
Komplementbyggnader och Yngre villabebyggelse. 

Klass A
Flera enskilda byggnader inom området har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Rivning av dessa bör ej ske.  Ombyggnad 
och underhåll skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, 
material- och hantverksmässigt förenligt med byggnadens 
karaktär och historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i 
avsnittet Värden och kännetecken.

Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig 
verksamhet men prövas restriktivt. Den ska till volym, placering, 
utformning och material anpassas efter tomtens/fastighetens 
förutsättningar och gestaltas som komplementbyggnad, se bila-
gan Komplementbyggnader. Ny användning kan vara möjlig om 
kulturvärdena inte påverkas negativt men prövas restriktivt och 
skall vara av vikt för att området skall kunna nyttjas. 

Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig. Komplementbyggnad 
ska till volym, placering, utformning och material anpassas 
efter tomtens/fastighetens förutsättningar och gestaltas som 
komplementbyggnad, se bilagan Komplementbyggnader. Ny 
bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas 
skala, utseende och material. 
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Vissa befintliga enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och underhåll 
skall utföras på ett sätt som arkitektoniskt, material- och 
hantverksmässigt är förenligt med byggnadens karaktär och 
historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken. 

Klass C
Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i 
anslutning till befintlig och skall följa områdets struktur samt 
byggnadernas skala, utseende och material. 

Vissa enskilda byggnader inom området har ett högt kultur-
historiskt värde. Rivning av dessa bör ej ske.  Ombyggnad och 
underhåll skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, mate-
rial- och hantverksmässigt förenligt med byggnadens karaktär 
och historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken.

Klass D 
Markanvändningen för jordbruk och bete. Enstaka 
bostadsbebyggelse förekommer. Området undantas från 
utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre 
komplementbyggnad kan tillkomma som behövs för pågående 
markanvändning. Placering, storlek och utformning skall 
inte dominera landskapet. Byggnaden skall ha en mycket 
enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. 
Komplementbyggnad till bostad skall anpassas väl till miljön 
vad gäller utformning, placering, färg- och materialval, se 
Värden och kännetecken.   

Planer/skydd
Redogör för behov av ny detaljplan med bestämmelser om hur 
bebyggelsen skall förvaltas

I. Detaljplan/skydd finns. 

II. Detaljplan med skyddsbestämmelse bör tas fram för de  
 delar av området som saknar skydd. 

III. Detaljplan med skyddsbestämmelser för hela området  
 bör tas fram. 

IV.  Annan typ av skydd behövs 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
Redogör för vilka lagar, föreskrifter och allmänna råd som 
gäller för ett område och som skall tas hänsyn till i den löpande 
kommunala handläggningen. Dessa ger stöd för att värna 
befintliga kulturmiljövärden.
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PBL 8:13-14 och 17. 
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som 
är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, 2. tomter i de avseenden som 
omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller 
i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. 
bebyggelseområden.

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhål-
las så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses 
i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 
eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. 
Lag (2011:335).

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärs-
drag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhis-
toriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

BBR
Boverkets regelsamling för byggande, BBR 2012. Reglerar 
nybyggnad och ändringar och anger bland annat att ändringsar-
beten bör föregås av en förundersökning där såväl byggnadens 
kulturvärden och övriga kvaliteter och brister tydliggörs. För-
undersökningen bör göras så tidigt att dess resultat kan ligga till 
grund för den efterföljande projekteringen. (kap 2 § 311). 

Statligt byggnadsminne enligt förordning 1988:1229. Stat-
ligt ägt byggnadsminne är berört. Riksantikvarieämbetet är 
tillståndsmyndighet. 

Byggnadsminne enligt Kulturminneslagen (1988:950). Enskilt 
ägt byggnadsminne är berört. Länsstyrelsen är tillståndsmyn-
dighet. 

Fast fornlämning enligt Kulturminneslagen (1988:950).  
Fornlämning är berörd. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

Kyrkligt kulturminne enligt Kulturminneslagen (1988:950).  
Kyrka eller begravningsplats är berörd. Länsstyrelsen är till-
ståndsmyndighet. 
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Bilagor
För att förtydliga intentionerna med detta program har några 
bilagor med fördjupningar tagits fram. De omfattar följande 
områden: 

Komplementbyggnader och inhägnader. Vad är en komple-
mentbyggnad och hur har de gestaltats och använts.

Yngre villabebyggelse - Riktlinjer för bevarande. Belyser tids-
typiska drag hos villabebyggelse från 1960-80-talen, vilka 
kvaliteter de har och hur de kan bevaras. 

Karaktärsområde A, Stallarhomen

Kulturhistorisk bebyggelse 

A1. Centralorten, service

A2. f d Husby tegelbruk och Husby gård 

A3. Silo och smedja 

A4. Skolområdet 
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Karaktärsområde Stallarholmen
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A. Karaktärsområde       
Stallarholmen

Karaktärsområdets förutsättningar
Beskrivning 
Området koloniserades tidigt på grund av dess kommunikativt 
sett centrala läge i mötet mellan den farled som ledde mellan 
Strängnäs, Mariefred och Uppsala och den så kallade Selaåsen 
som löpte över sundet vid Stallarholmen i nord-sydlig riktning. 
Det äldre vägsystemet med dess otaliga runstenar följde 
åssträckningen. Tiden före 1600-talet, nyttjades ett vadställe 
över sundet mellan fastlandet och Selaön, det så kallade 
Kolsundet som låg något öster om den nuvarande broöverfarten. 
Vid vadet på fastlandssidan låg det under minst 300 år en krog.
Traktens bördiga åkermark skapade goda förutsättningar för en 
tidig fast befolkning.

På Selaön finns en av landets mest fornlämningsrika bygder 
med ovanligt stora gravfält från järnålder. Vid Åsa strax norr om 
Stallaholmen ligger ett de största gravfältet med omkring 250 
anläggningar bland annat med en ovanlig skeppssättning kallad 
Åsa domarsäte. Även i anslutning till de förhistoriska byarna 
såsom Stenby, Ullsberga och Lilla Eneby på Toresundssidan 
finns omfattande lämningar från samma tid.

Den bördiga lerjorden och sanden i Selaåsen var även utmärkta 
råvaror för framställning av tegel. Det gynnsamma läget vid 
vattnet och tillgången till arbetskraft ledde till att det under 
1800-talet anlades tio tegelbruk i närområdet, varav flera var 
verksamma in på 1900-talet. Tegelbruken hörde till de stora 
gårdarna, varav Valla, Östa, Sundby och Husby var några av 
dem. 

Gravfält Åsa by, Överselö sn  pd Wikimedia/TFY
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Centralorten Stallarholmen växte fram på båda sidor om sundet 
vilket har sin historiska förklaring i att området som tidigare 
tillhörde två olika kommuner, delat på tre socknar. Detta har 
präglat samhället där service, bostäder och arbetsplatser ligger 
på båda sidor. Det var främst på Sundbys, Vannesta och Vallas 
ägor som tätortsbebyggelsen växte fram.

Den första bron över sundet byggdes år 1928, innan dess 
användes drag-färja. Nuvarande bro är uppförd år 1961. Den 
fasta broförbindelsen över sundet bidrog till en ökad etablering 
av småindustrier, fler bostäder byggdes och befolkningen ökade. 
Bland annat anlades ett sågverk, garveri, tryckeri, 
remtillverkning och sängklädestillverkning. 
I Stallarholmen har också legat ett potatislager som levererade 
till ett företag som skalade potatis till storhushåll. 

Idag finns imponerande byggnader efter Husby tegelbruk, 
nordost om sundet, kvar medan Sundby som låg på sydvästra 
sidan om sundet, är helt rivet. Verksamheten vid Husby 
lades ner 1978 och kvarvarande byggnader används idag till 
småindustri och som lager. Planmagasin och silotorn uppfört av 
Sörmländska lantmännens centralförening från 1938 respektive 
1948 står kvar.

Bostadsbebyggelsen utgörs till största delen av 
egnahemsbebyggelse och villor från 1920-tal och framåt. 

Värden och kännetecken
Stallarholmen och dess omgivning är mycket rik på förhistoriska 
lämningar, vilket gör att områdets tidsdjup är lätt att avläsa. 
Den omfattande förekomsten av runstenar ger en tydlig bild 
av områdets kommunikationshistoria. Vidare representerar 
området en viktig del av Mälardalens byggnadstekniska historia 
med dess mångfald av tegelbruk som sannolikt försörjt de större 
städerna runt Mälaren med byggnadsmaterial.

De strukturer och den bebyggelse som på olika sätt berättar 
om samhällets historia och framväxt har ett samhällshistoriskt 
värde är intressant att lyfta fram och bevara. De har också ett 
byggnads- och arkitekturhistoriskt värde som exempel på sin 
tids byggnadsteknik och utformning. 

Bevarad gårdsbebyggelse är på fastlandet Sundby som 
också varit gästgiveri och tingshus, Vannesta som varit 
fanjunkarboställe. Sundby har också givit namnet till ett av 
ortens tegelbruk som sedan 1980-talet är helt rivet. På Selaön är 
byarna Husby, Valla och Östa. Även Valla har givit namn till ett 
idag rivet tegelbruk som låg på Selaön, väster om bron. 
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Hantverk, handel- och industrietableringar. Gamla smedjan, 
Husby tegelbruk, Lantmännens silotorn, bron över sundet och 
gula industribyggnaden. Gamla bageriet (Ytterselö-Östa 1:8) och 
den äldsta affären Källbergs affär (Ytterselö-Östa 8:3). 
Kommuncentrum. Bebyggelse, ofta offentlig, uppförd efter 1950 
för den nybildade kommunen dit skolan, centrumbebyggelse 
och flerfamiljsbostäder hör.

Egnahemsbebyggelse. Bostadsbebyggelsen i Stallarholmen 
utgörs främst av egnahemsbebyggelse från 1920-talet och 
framåt. Den har först uppstått utmed vägarna och utmed 
vattnet och fyllts på successivt utan att något område med 
enhetlig arkitektur och bebyggelse har uppstått. Inom 
småhusbebyggelsen finns emellertid ett stort antal välbevarade 
och tidstypiska byggnader. 

Undantag från den brokiga bostadsbebyggelsen finns också 
till exempel i det unga enhetligt utformade och färgsatta 
bostadsområdet där Valla tegelbruk låg, Tegelugnsvägen och 
Tegelvägen eller radhusen vid Brovägen.

Karaktärsområdets resurs/möjlighet samt 
framtida utveckling

Resurs
Ett område med ett tidsdjup som på grund av dess omfattande 
förhistoriska lämningar gör det lätt att förstå.  Centralort med 
service.  

Markanvändning
Nuvarande, bostäder, kommundelscentrum, industri, jordbruk, 
verksamheter.

Struktur 
Samhället är uppbyggt kring en kommunikationsnod, där 
vatten- och landvägar möts. Äldre industrier och verksamheter 
ligger nära vattnet. Äldre bostadsbebyggelse och småindustrier 
ligger tillsammans. Egnahemsbebyggelsens bärande strukturer 
utgår från stora tomter med huvudbyggnaden indragen från 
gatan. Flerfamiljshusen vid centrumanläggningen från 1950-tal, 
i enlighet med ABC-stadens planeringsideal.

Övergripande riktlinjer 
Behålla och tydliggöra väg- och vattenledsstrukturen med 
relaterade objekt såsom vägens utformning, bryggor, bron och 
hamnlägen. Behålla karaktären av småindustriell verksamhet 
längs vattnet på var sida om sundet. 
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Förtydliga och bevara olika generationer av bostadsbebyggelse, 
från den äldre jordbruksrelaterade bebyggelsen vid Sundby 
och Vannesta, östa och Valla, de återstående byggnaderna och 
anläggningarna från tegelbruken, egnahemsbebyggelsen till 
1950-talet centrumbebyggelse, så att bebyggelsens årsringar 
framstår tydligt. Vid ny bebyggelse utmed huvudstråket 
Brogatan bör skalan anpassas efter omgivande bebyggelse. 

Se vidare bilagorna om Riktlinjer för bevarande, 
Komplementbyggnader och inhägnader och Yngre 
villabebyggelse.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen
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A1. Centralorten, service 

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
På Selaön öster om bron ligger samhällets centrala delar för 
handel och service. Ortens äldsta affär, Källbergs, yngre mataffär, 
före detta bageriet, före detta kommunhus, centrumanläggning 
och flerfamiljsbostäder. Inom området låg under början 
av 1900-talet en ångkvarn samt Stallarholmens hamn och 
ångbåtsbrygga. 

Värden och kännetecken
Ortens äldsta centrum för handel och service. Före detta 
kommunhus och flerfamiljsbostäder representerar perioden då 
Stallarholmen var en egen kommun. Bebyggelse i 2-3 våningar 
med olika karaktär och material från 1800-talets slut fram till 
idag. 

Särskilt värdefulla byggnader är villan som tidigare var 
Källbergs affär. Plåttäckt tak med tunn profil, ljus spritputsad 
med bruna fönstersnickerier och glasveranda. Även före detta 
kommunhuset och de vinkelställda centrumbyggnaderna 
putsade med tegeltäckta sadeltak uppförda i tidstypisk stil från 
1950-talet. 

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde
Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling

Resurs
Samhällets centrum nära bron och vattnet.  

Putsad villa där  Källbergs affär ursprungligen låg
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Markanvändning
Nuvarande, affärer, bostäder.  

Struktur 
Centrum, nuvarande gatunät, tomter bör ej styckas eller förtätas.  
Fristående byggnader är orienterade med gavel eller långsida 
mot Selaövägen. 

Före detta bageri i Stallarholmen

Centrum i Stallarholmen

Det fd kommunhuset, Stallarholmen 
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Ny- och ombyggnad och underhåll

Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig. Komplementbyggnad 
ska till volym, placering, utformning och material anpassas 
efter tomtens/fastighetens förutsättningar och gestaltas som 
komplementbyggnad, se bilagan Komplementbyggnader och 
inhägnader. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt 
byggnadernas skala, utseende och material. 

Vissa befintliga enskilda byggnader har ett högt kulturhisto-
riskt värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och un-
derhåll skall utföras på ett sätt som arkitektoniskt, material- och 
hantverksmässigt är förenligt med byggnadens karaktär och 
historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken. Se vidare bilagan om Yngre bebyggelse 
- Riktlinjer för bevarande.

Planer/Skydd
II. Detaljplan med skyddsbestämmelser för delar av områ  
det bör tas fram. 

Lagar,  föreskrifter och allmänna råd 

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 

•	 BBR
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A2. Husby fd tegelbruk och 
Husby gård 

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Husby bestod fram till 1800-talet av fem gårdar. Någon 
gång i slutet av 1800-talet slogs gårdarna samman till en 
brukningsenhet. Husby tegelbruk uppfördes år 1915 av 
ägaren till Mälsåkers slott. Det var en stor anläggning, 
med en 100 m lång byggnad uppförd i rött fasadtegel i fyra 
våningar. Tegeltillverkningen upphörde år 1978, då i KF:s ägo. 
Torkladorna är idag rivna. Av tegelbruksanläggningen finns 
det kvar en stor industribyggnad och några enklare skärmtak, 
liksom en brygga i Mälaren som nyttas för annan industri och 
lager. Stallmästargården med arbetarbostäder är riven. 

Värden och kännetecken
Område med jordbruksbebyggelse och tillhörande tidigare 
storskalig pro-duktion av tegel. Tegelbruket är en viktig 
representant för en näring som har varit mycket betydande för 
Stallarholmens historia och landskapsbild. Huvudbyggnaden 
med ringugnen är fyra våningar hög och har rött fasadtegel. 
Storskalig och tålig bebyggelsemiljö. Invändigt återstår en stor 
del av torkställningarna. Brygga vid Mälaren hör till miljön. 

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde. 
Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling

Husby tegelsbruk, Selaön
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Resurs
Historisk miljö viktig för förståelsen för samhällets framväxt. 
Lokaler för lager och småindustri. 

Markanvändning
Nuvarande enklare industri, lager. 

Struktur 
Storskalig struktur med enkel markbehandling. Vattenkontakt 
med stor brygga. 

Ny- och ombyggnad och underhåll 
Klass C
Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i 
anslutning till befintlig och skall följa områdets struktur samt 
byggnadernas skala, utseende och material. Huvudbyggnaden 
har ett högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnad och underhåll 
skall ske på ett för byggnaden och området traditionellt sätt. 
Rivning av dessa bör ej ske. 

Planer/Skydd
IV. Annan typ av skydd behövs 
Områdesbestämmelser

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och		

 varsamhetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen
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A3. Silon och smedjan

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
I området finns Lantmännens silotorn och planmagasin med 
flera enklare byggnader i ett område med industrikaraktär. I 
området finns även en gammal smedja.

Värden och kännetecken
En miljö som berättar om Stallarholmens betydelse som 
centralort för den omkringliggande jordbruksbygden. Silon 
utgör ett karaktäristiskt landmärke. Den gamla smedjan berättar 
om ett äldre förindustriellt samhälle, baserat på självhushåll. 
Enkel industri- och lagerbebyggelse.  

Kommunens bedömning
3. Högt värde
Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling

Silo, Stallarholmen
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Resurs
Verksamhetsområde för småindustri och liknande.

Markanvändning
Nuvarande, lager småindustri.  

Struktur 
Nuvarande, öppen industrimark.  

Ny- och ombyggnad och underhåll
Klass C
Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i 
anslutning till befintlig och skall följa områdets struktur samt 
byggnadernas skala, utseende och material. 

Silon och smedjan har ett högt kulturhistoriskt värde. Rivning 
av dessa bör ej ske.  Ombyggnad och underhåll skall utföras 
på ett sätt som är arkitektoniskt, material- och hantverksmäs-
sigt förenligt med byggnadens karaktär och historia och med 
utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet Värden och känne-
tecken.

Planer/Skydd
III. Annan typ av skydd behövs 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 

•	 BBR
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A4. Centralskolan och   
Medborgarkontor

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Öppen miljö med kommunal service som skola, förskola, 
bibliotek och medborgarkontor. Skolan ersatte år 1960 de tre 
socknarnas olika skolor och samlade barnen i central skola i den 
unga kommunen. Medborgarkontoret med bibliotek har ersatt 
ett äldre kommunhus på Selaösidan. 

Värden och kännetecken
Skolområde lokalhistoriskt viktig förlagt till utkanten av 
samhället där det fanns tillgänglig mark. Centralskolan exteriört 
välbevarad med tidstypisk arkitektur från 1960-talet. 2 våningar 
med tegeltäckt sadeltak, väggar putsade medband av tegel, 
indraget entréparti, smidesdetaljer.  

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde. 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida 
utveckling

Resurs
Miljö där skolan och förskola och det nyuppförda 
medborgarkontoret med bibliotek utgör en mötes- och 
samlingsplats och ett centrum för Stallarholmens befolkning. 

Stallarholmens skola
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Markanvändning
Nuvarande skola, skogård, förskola, medborgarkontor. 

Struktur 
Nuvarande öppen karaktär, skolgård. 

Ny- och ombyggnad och underhåll
Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse 
i anslutning till befintlig för att stödja verksamheterna. 
Komplementbyggnad ska till volym, placering, utformning och 
material anpassas efter tomtens/fastighetens förutsättningar. 
Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas 
skala, utseende och material. 

Skolbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Rivning 
av den bör ej ske. Ombyggnad och underhåll skall utföras på ett 
sätt som arkitektoniskt, material- och hantverksmässigt är för-
enligt med byggnadens karaktär och historia och med utgångs-
punkt i beskrivningarna i avsnittet Värden och kännetecken. 

Planer/Skydd
II. Detaljplan med skyddsbestämmelse bör tas fram för de delar 
av området som saknar skydd. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen
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Begrepp 

Anpassning 
I samman hanget kan begreppet anpassning stå för till exem-

pel hur en tillbyggnad skall utformas. Anpassningen kan då avse 
form, volym, fasadutformning, takutformning, material och/
eller färgsättning etcetera och att anpassningen skall ske i förhål-
lande till den befintliga byggnaden eller bebyggelsemiljön. Det 
behöver inte betyda att man kopierar en äldre stil.  Att anpassa 
färgsättning i ett område kan vara att välja en kulör eller färgton 
inom ett visst spektra som redan finns representerat inom om-
rådet eller att man utgår från de pigment som fanns tillgängliga 
innan färgindustrin industrialiserades. 

Antikvarisk förundersökning
För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt vid en 

ändring krävs kännedom om byggnadens förutsättningar. I en 
antikvarisk förundersökning sammanställs historiska fakta om 
byggnaden och byggnadens kulturhistoriska värden definieras 
och beskrivs. Den antikvariska förundersökningen fungerar som 
underlag för projekteringen. När det gäller byggnader eller mil-
jöer med högt kulturhistoriskt värde bör en antikvarie även delta 
i projekteringen för att de antikvariska synpunkterna ska kunna 
arbetas in i bygghandlingen redan från början.

Byggnadsvård
Begreppet samlar åtgärder som skötsel, underhåll och änd-

ringar av byggnader som utgår från byggnadens kulturhistoriska 
värde. 

Förvanskning
Begreppet förvanskning är ett viktigt begrepp inom lagstift-

ningen. Enligt PBL 8:13 får byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. Det avser bygglovpliktiga anlägg-
ningar, tomter som omfattas av skyddsbestämmelser, allmänna 
platser och bebyggelseområden. Förvanskningsförbudet gäller 
alltid, även för icke bygglovpliktiga åtgärder.

Konservering
Bevara något i befintligt skick, hindra vidare förfall, genom 

att tekniskt säkerställa till exempel en del av en byggnad eller en 
bemålad yta. 



28 / Stadbyggnads- och kulturmiljöprogram för Strängnäs kommun - Stallarholmen och Selaön 

Kulturhistoriskt värde, värdering
Att beskriva äldre byggnaders, miljöers eller landskaps kul-

turhistoriska värden är en metod för att analysera andra värden 
än ekonomiska.  För att definiera och beskriva kulturhistoriska 
värden kan flera olika begrepp användas men vanligast är att 
utgå från Riksantikvarieämbetets bok ”Kulturhistorisk värdering 
av bebyggelse” (2002). Här används begreppen dokumentvärde 
och upplevelsevärde. För att precisera hur kulturmiljövärden tar 
sig fysiskt uttryck används begreppet värdebärare. Nedan redo-
visas begreppens innebörd

Dokumentvärde (Kunskapsvärde) 
En byggnad eller ett landskaps informationsvärde eller 

potentiella informationsvärde. Kunskapsvärden kan vara vad 
ett byggnadsverk berättar om historisk byggnadsteknik, arkitek-
turhistoriska ideal eller historiska sociala strukturer. På samma 
sätt kan växtlighet, landskapssammanhang, vägsträckningar och 
andra spår i ett landskap ha kunskapsvärden då de berättar om 
den historiska markanvändningen. Kunskapsvärden kan förstär-
kas av att de är pedagogiskt och tydligt läsbara.

Upplevelsevärde 
Kulturmiljön som källa till upplevelser hos brukare och/eller 

besökare. Upplevelsevärden kan vara den lantliga karaktären i 
ett ålderdomligt jordbrukslandskap, en byggnads arkitektoniska 
kvaliteter eller autentiska karaktär. Upplevelsevärden kan även 
vara en plats eller ett objekts identitetsskapande eller symboliska 
värde för exempelvis en ort.

Därtill vägs övergripande och förstärkande värden in som 
autenticitet och representativitet.

Kulturmiljöns värdebärare
Olika kulturmiljövärden kan i den enskilda kulturmiljön ofta 

brytas ner i olika fysiska värdebärare. För bebyggelse kan det 
vara särskilda byggnadsmaterial, färgsättningar och arkitekto-
niska drag som fasaduppbyggnad samt tak- och fönsterutform-
ning.  Med värdebärare avses också hela landskapssammanhang 
eller enskilda element som är ett fysiskt uttryck för kulturmiljö-
värden. 

I ordet värdering ligger dock ett subjektivt inslag och vad 
som har uppfattats som värdefullt har varierat över tid beroende 
på till exempel tidsanda och kunskap hos den som gör bedöm-
ningen. Det innebär att rådande värderingsprinciper alltid kan 
komma att omprövas i framtiden. Därför är det också viktigt att 
noggrant beskriva och motivera hur vi ser på ett objekt idag.  

Systemet för värdering innehåller följande steg: 
-Definiera och beskriva olika bevarandemotiv samt göra en 

sammanvägd bedömning av de -olika kriterierna. 
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-Välja ambitionsnivå för bevarande. 
-Koppla motivering och ambitionsnivå till lämpliga uppfölj-

ningsåtgärder, det vill säga bedöma vilken form av skydd som 
byggnaden eller byggnadsmiljön bör ha, hur den skall doku-
menteras och vårdas. 

Kulturmiljö 
Begreppet introducerades med den nya kulturminneslagen 

från 1988 och omfattar miljöer där det finns kulturhistoriska 
värden att beakta. Skall jämföras med ett vidare synsätt där man 
från att skydda och bevara enskilda byggnader eller monument 
ville inbegripa större sammanhang och miljöer. 

Kulturarv 
Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö och omfattar 

både immateriellt som materiellt kulturarv, såsom sånger, berät-
telser, viktiga platser som vi har övertagit från tidigare genera-
tioner.     

Ombyggnad
Enligt PBL är ombyggnad en ändring av en byggnad som 

innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av 
byggnaden påtagligt förnyas. En ombyggnad kan ge följdkrav 
på byggnaden som motsvarar nybyggnadskrav avseende till 
exempel tillgänglighet, energibesparing, brandkrav. Kraven kan 
modifieras efter byggnadens förutsättningar, till exempel kultur-
historiska värden. 

Patina
Spår av tidens gång, blekning, slitage eller åldrande. Används 

i positiv bemärkelse, omöjligt att återställa.     

Rekonstruktion
Rekonstruera betyder återskapa eller återuppbygga en bygg-

nad eller en del av en byggnad. Begreppet kan användas då man 
på vetenskapliga grunder återuppbygger en riven byggnad eller 
byggnadsdel med samma tekniker och material som en gång an-
vändes. Återuppbyggnadsprocessen kan ge praktisk kunskap om 
hur man verkligen arbetade förr vilket kan ha ett pedagogiskt 
eller vetenskapligt värde.  

Renovering
Renovera betyder förnya. Ofta innebär det att man gör så 

omfattande byten av material att byggnaden eller byggnadsdelen 
uppfattas som ny. Till exempel byte av ytskikt, fasadmaterial, 
tekniska system, inredningar. Jämför med underhåll, som syftar 
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till att bevara en fasadpanel genom upprepad ommålning av 
lämplig typ, med byte av hela panelen. 

Restaurering
Restaurera betyder återupprätta, återställa. Vid en restau-

rering avses åtgärder som skall återföra en byggnad, del av en 
byggnad eller ett landskap till ett äldre men känt utseende. En 
förutsättning är att tillräckligt mycket spår av ett äldre utseende 
finns kvar, en restaurering bygger inte på spekulationer.   

Restaureringsideologi
Ordet restaurering definieras ovan men betydelsen har va-

rierat beroende både tid och plats. Det handlar om olika sätt att 
förhålla sig till och berätta vår historia. Under sent 1800-tal hade 
man vad vi i tag kallar en mer tillrättaläggande attityd till äldre 
byggnader. En byggnad uppförd på medeltiden skulle se helt 
medeltida ut. Som exempel kan nämnas domkyrkan i Lund som 
uppfördes under medeltiden. Under omfattande restaurerings-
arbeten under 1800-talet revs bland annat de medeltida tornen 
och ersattes med nya spetsigare torn. Avsikten med restaurering-
en var att domkyrkan skulle få en mer renlärig och konsekvent 
medeltida romansk stil. Man fäste liten eller ingen uppmärksam-
het till kyrkobyggnadens tidigare historia. 

Efter hand växte en stark kritik fram mot denna så kall-
lade stilrestaurering som man menade var en förfalskning 
av historien. På vägen mot att uppnå den perfekta medeltida 
byggnaden revs mer eller mindre intressanta lager från 1600-, 
1700- och 1800-talen. I stället växte ett förhållningssätt fram där 
man utgick från byggnaden och hela dess historia fram. På ett 
mer vetenskapligt sätt började man dokumentera och analysera 
historiska byggnader inför en förändring. I Strängnäs domkyrka 
vidtogs under åren 1907-1910 omfattande restaurering under 
ledning av Fredrik Lilljekvist med Sigurd Curman som kontrol-
lant. I detta projekt tillämpade Curman för första gången de 
nya antikvariska restaureringsprinciper han lärt sig under sina 
studieresor nere i Europa, bl.a. att varje tids tillägg skulle res-
pekteras. Domkyrkan i Strängnäs är därigenom den av Sveriges 
domkyrkor som bäst bevarat sin medeltida karaktär.

Positionerna inom restaureringshistorien har ständigt förflyt-
tas. Det som var accepterat igår är förbjudet idag. Idag har vi 
fortfarande ett förhållningssätt där vi respekterar årsringarna 
och de förändringar en byggnad genomgått. Detta förhållnings-
sätt kan också göra frågan om restaurering mer komplicerad. 
Skall man spara allt? Ofta handlar det om att fånga det som är 
karaktäristiskt hos en byggnad och utgå från det, och se vad som 
är typiskt för tiden då byggnaden uppfördes. Viktiga principer 
är att utgå från den enskilda byggnaden och dess förutsättningar 
och kvaliteter innan man gör några drastiska ändringar samt 
att dokumentera alla ingrepp och förändringar som kunskap åt 
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eftervärlden.      

Reversibel 
Omvändbar. Om en åtgärd på en byggnad, ett tillägg, går att 

ta bort utan att den ursprungliga byggnaden eller byggnadsde-
len påverkas kan den kallas reversibel. Ingrepp i den ursprung-
liga delen går sällan att helt undvika och att motivera en åtgärd 
genom att kalla den reversibel kan lätt missbrukas. 

Tidstypisk 
Något som är generellt typiskt för en viss tidsperiod. Ofta 

används begreppet tidstypisk när färgsättning, snickerier eller 
inredningar i äldre byggnader beskrivs. Då avses ett utseende 
som är typisk för den tiden byggnaden uppfördes eller byggdes 
om.     

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggna-

dens volym. I kulturhistoriskt intressanta miljöer är det extra 
viktigt att noga studera hur en tillbyggnad kan gestaltas. En 
tillbyggnad bör alltid underordna sig den ursprungliga bygg-
naden. Generella råd är att låta tillbyggnaden bli en synlig egen 
huskropp och att man väljer att bygga till bakåt i förhållande till 
gatan. Det bör vara en betydligt mindre volym än ursprungs-
byggnaden och den bör inte sticka utanför ursprungsbyggna-
dens hörn. Snickeridetaljer, stuprör med mera får gärna vara 
i lite mindre dimensioner än huvudbyggnadens för att inte se 
klumpiga ut på den mindre huskroppen. 

Tillägg
Utformningen av ett tillägg, till exempel en tillbyggnad, ny 

inredning eller ett nytt fönster, kan bli föremål för diskussion. 
Skall ett tillägg utformas i samma stil som den befintliga bygg-
naden eller skall det få ett modernt formspråk för att historiskt 
redovisa att det är en ny del som inte skall förväxlas med den 
gamla? Eller något mitt emellan? Det är en restaureringsideolo-
gisk fråga där det inte finns något entydigt svar. I stället får man 
se till det enskilda huset men även till sammanhanget, stads- el-
ler landskapsbilden. 

Traditionella material och metoder
Med orden ovan avses ofta material och metoder som utveck-

lades före det industriella byggandet infördes. Till materialen 
hör till exempel linolje- och kalkfärg, kalkbruk och –puts, tegel, 
natursten, trä i olika former. Arbetsmetoderna är hantverksmäs-
siga, anpassade efter varje enskild byggnad. 
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Underhåll 
Underhåll av byggnader finns också regelrat i PBL, 8:14. 

Underhållet skall anpassas till omgivningens karaktär och bygg-
nadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt. 

Med underhåll menas åtgärder som vidmakthåller en bygg-
nads tekniska status, till exempel ommålning av flagnande 
fasader med samma färgtyp som tidigare använts. Underhåll 
behöver i regel upprepas med jämna mellanrum. Som underhåll 
räknas inte åtgärder som tillför nya egenskaper, att ersätta en 
träfasad med tegel är inte underhåll. Inte heller åtgärder som 
höjder standarden är underhåll.  

Ursprunglig
Oförändrad. Byggnader som är ursprungliga har ofta ett högt 

kulturhistoriskt värde eftersom de ger en representativ bild av ett 
äldre byggnadsskick vid en bestämd tid.  

Vid till exempel ommålning eller annat underhåll rekommen-
deras ofta att man skall välja ursprunglig eller tidstypisk färgsätt-
ning eftersom det ofta passar bäst med byggnadens arkitektur. 

Varsamhet
Begreppet varsam, varsamhetskravet, finns i PBL 8:17. Det är 

ett generellt krav som gäller alla ändringar i all bebyggelse både 
inom och utom detaljplan. Det innebär att ändring och flyttning 
av en byggnad skall utföras varsamt så att hänsyn tas till bygg-
nadens karaktärsdrag och tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.  
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