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Framställan om byggnadsminnes förklaring av Gran
hammars herrgård, Upplands-Bro kommun, Stockholms 
län 

Riksantikvarieämbetet har i skrivelse den 17 maj 
1994 anhållit om byggnadsminnes förklaring av Gran
hammars herrgård, Västra Ryds socken, Upplands-Bro 
kommun, Stockholms län och har förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter. Granhammar 
herrgård förvaltas av Fortifikationsförvaltningen 
som har yttrat sig över-förslaget. 

Regeringen beslutar att Granhammars herrgård i 
Västra Ryds socken, Upplands-Bro kommun, Stock
holms län skall vara statligt byggnadsminne enligt 
förordningen (1988:1229) om statliga byggnads
minnen m.m. Regeringen fastställer följande av
gränsningar och skyddsföreskrifter för Granhammars 
herrgård. 

1. Byggnaden får inte rivas eller flyttas, vare 
sig i sin helhet eller delar därav. 

2. Byggnaden får inte till sin exteriör byggas om 
eller på annat sätt förändras. 

3. Ingrepp får inte göras i 

4. Äldre rumsindelning i byggnaden får inte för
ändras. 

5. Ändringar eller ingrepp i den äldre fasta in
redningen får inte göras i byggnaden. Till fast 
inredning hör bl.a. kakelugnar, öppna spisar, 
dörrar och fönstersnickerier. Inredningar i kök 
och sanitetsutrymmen ingår inte i byggnadsminnet. 

6. Byggnaden skall underhållas så att den inte 
förfaller. Vård och underhållsarbeten ut
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föras med traditionella byggnadsmaterial och 
metoder och på ett sådant sätt att det kulturhis
toriska värdet inte minskar. 

l.	 7. Det på bifogad situationsplan markerade, med 
särskild linje avgränsade skyddsområdet, får inte 
ytterligare bebyggas. 

8. Inom skyddsområdet får inte vidtas sådana åt
gärder med mark och vegetation att dess karaktär 
förvanskas. 

Om det av särskilda skäl är nödvändigt att ändra 
byggnadsminnet i strid med skydds föreskri fterna . 
skall ansökan om tillstånd enligt 6-7 §§ förord
ningen (SFS 1988:1229) om statliga byggnadsminnen 
m.m. lämnas in till Riksantikvarieämbetet. 

På regeringens vägnar 
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till 

Försvarsdepartementet 
Finansdepartementet 
Fortifikationsförvaltningen 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

.\ . Kungl. Vitterhets- historie- och 
" . antikvitetsakademien 

Upplands-Bro kommun 




