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Mariestads fyrsiillskap

Att: Lennart Hdgstedt

Asagatan 12

542 32 MARIESTADBeslut

Oatum 201 1-O'l -12

Dnr  311-135-2011

Avdelning Samhdllsavdelningen

Enh€t Kulturminnen

Beghran om att fiirklara Fyren Borhallsudde och
Fdllholmens fyrar i Mariestads kommun fiir
statliga byggnadsminnen

Beslut

Riksantikvariedmbetet beslutar att inte driva fregan om byggnadsminnesfdrklaring

av furarna vid Bonhallsudde och Fellholmen vidare.

Arendet

Mariestads forsallskap har i skrivelse till Riksantikvarieambetet2010-12-28 begiitt

att de aktuella f,/rama fdrklaras idr byggnadsminnen.

Bakgrund

En byggnad etler anlaggning som tillhiir staten far fdrklaras som statligt

byggnadsminne om den ar synnerligen marklig genom sitt kulturhistoriska varde.

Det er regeringen som, efter fdrslag frdn Riksantikvarieambetet, beslutar om en

statlig byggnad eller anlaggning ska bli statligt byggnadsminne. Det finns ungefer

270 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis regerings- och

domstolsbyggnader, fdrsvarsanlaggningar, broar' kungliga slott och ryrar' De

statliga byggnadsminnena berettar viktiga delar av Sveriges och den statliga

ftirvaltninoens historia.

Riksantikvarieambetet Synpunkter
storg-atan 41 Riksantikvarieembetet giir emellanat samlade kultufiistoriska bedomningar av
Box 5405
114 84 stockholm olika kategorier statliga byggnader och anlaggningar inf6r eventuella t6rslag till
Tel 08-s191 8000 nya stattiga byggnadsminnen. Behov av aft giira sadana bediimningar har i fdrsta
E.post riksant@raa.se

hand uppstatt de den statliga forvaltningen fatt andrade forubattningar, t ex nya
Hemsida www.raa.se

org.nr 202100-1090 agare. Da sadana fdrutsattningar inte fdreligger i detta fall kan

ptusgiro 599 94-4 Riksantikvarieambetet lbr narvarande inte prioritera ett arbete med att utreda

Bankgiro 5052-3620 fregan om ett skydd av fi/rama.
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Riksantikvatieambetet anser dessutom att kunskapsEget galande de

kulturhistoriskt vardetulla trplatsmiljitema iir tillFedstiillande och att ett

representativt un at av wenska ry|platsor ar skyddade sorn b)€gnadsminnen eller

pa annat safi omhandertagna. Riksantikvadeambetet bediimer ddrltir afr det inte

finns skeil att driva ftagan om en b)/ggnadsminnesftirklaring av de aKuella ryrama

vidare.

Beslut i dsfta atende har fattats av enhetscheien Markus Dahlberg efter

foredragning av 1: e antikvarien Jan Kadsson.

Jan Karlsson

Kopia till:

Siiifartsverket

Lansstyrelsen Vestra Giitalands lin
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