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Albo Härads hembygdsförening
Clas Johnsson
clas.johnsson@osterlen.tv

Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Julia Cronqvist 010-224 15 10
julia.cronqvist@lansstyrelsen.se

Bidrag till räcke och rensgaller inom
byggnadsminnet Sillaröds skvaltkvarn, Sillaröd 1:38,
Tomelilla kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till nedan angivna åtgärder med högst 90
procent av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst 22 613 kronor.
Bidraget inkluderar moms.
Bidrag har beviljats för nedanstående åtgärder:
 Kompletterande räcke till äldre stenpollare vid dammvall
 Rensgaller
 Uppsågning av fälld ek, virke som ska användas till lagning av skvaltan.
Som villkor för bidraget gäller:
 Arbetet ska utföras enligt de villkor som ställs i Länsstyrelsens beslut från
den 2018-03-06 dnr 432-6314-2018.
 Arbetena ska utföras under antikvarisk medverkan av Regionmuseet
Kristianstad, Anna Rabow. Bidragstagaren ska kontakta Anna Rabow i god tid
före arbetes igångsättning - minst tre veckor i förväg - samt inför samtliga
byggmöten och slutbesiktning. Ansvarig för antikvarisk medverkan
fakturerar sin kostnad direkt till bidragsmottagaren.
 Rekvisition av bidraget ska göras på särskild blankett, slutrekvisition, som
hittas på Länsstyrelsen webb under ”e-tjänster och blanketter/sök bidrag”.
Sökanden ska i samband med rekvireringen insända kopior till länsstyrelsen
på fakturor (se nedan under övriga upplysningar) samt verifikationer på att
dessa är betalda. Slutrekvisitionen ska signeras och skickas in i original på
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papper. Intyg från antikvarisk medverkan som visar att arbetet utförts enligt
länsstyrelsens beslut ska även insändas.
 Sökande ansvarar för att antikvarisk medverkan inför rekvirering lämnar in
en kortfattad rapport över utförda arbeten till Länsstyrelsen. Rapporten ska
skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se. Hänvisa till detta besluts
diarienummer samt kulturmiljöenheten i ämnesraden.
 Arbetena måste vara avslutade och bidraget ska vara rekvirerat från Länsstyrelsen senast den 30 oktober 2018. Om rekvisitionen inte kommer in i tid
kan inte bidraget betalas ut. Bidraget står därefter inte längre till förfogande.
 Bidraget betalas ut sedan de åtgärder och kostnader som bidraget avser har
godkänts av Länsstyrelsen.
För bidraget gäller vidare vad som anges i 19-21 §§ förordningen (2010:1121) om
bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Beskrivning av ärendet
Ni har inkommit med en bidragsansökan 2017-10-26 gällande montage av
rensgaller, komplettering med stång till ett räcke på dammvall samt virkesberedning
av en ek. En komplettering inkom 2018-02-16.
Sillaröds skvaltkvarn byggnadsminnesförklarades 2016 och sedan dess har en vårdoch underhållsplan tagits fram för det nyinrättade byggnadsminnet samt har
befintligt halmtak setts över och lagats och en allmän upprensning av sly har
genomförts.
Dammvallen utgörs av en kallmurad konstruktion som också tidigare ska ha fungerat
som väg. Uppe på vallen finns huggna stenstolpar som tidigare har burit upp ett
räcke. Räcket är sedan länge borta men det finns hål för infästning i stolparna. Albo
Härads hembygdsförening önskar nu sätta upp ett nytt räcke för att markera
dammvallens gräns ner mot skvaltkvarnen. Nya fästen monteras i stenarna och ett
räcke i form av järnstång monteras med en diameter på 50 mm.
På den sida av dammvallen som vetter mot själva dammen finns enbart en stenstolpe
kvar, inget räcke kommer att sättas upp här i denna omgång, men föreningen ska ta
fram ett förslag på räcke även för denna sida.
Ett rensgaller kommer också att monteras vid dammens inlopp ner till kvarnrännan
och skvaltkvarnen, detta för att förhindra att för mycket grenar och skräp hamnar i
kvarnrännan.
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Under hösten 2017 fälldes en ek intill skvaltkvarnen, denna ska nu sågas upp i
lämpliga dimensioner för att sedan kunna användas som ersättningsvirke vid
lagningar av skvaltkvarnen.
Ni har valt att anlita Regionmuseet Kristianstad, Anna Rabow, för antikvarisk
medverkan.

Skäl till länsstyrelsens beslut
Sillaröds skvaltkvarn har varit skyddad som byggnadsminne sedan 2016-09-07.
Åtgärderna är en del i det omhändertagande av den skyddade miljön som Albo
Härads hembygdsförening nu påbörjat efter att skvaltkvarnen blev
byggnadsminnesförklarad. Åtgärderna är i enlighet med den vård- och
underhållsplan som tagits fram.
Utifrån ovanstående väljer Länsstyrelsen att bevilja bidrag till de planerade arbetena.
Tillämpliga bestämmelser

Länsstyrelsen får på delegation från Riksantikvarieämbetet årligen medel att fördela
till kulturmiljövård i länet. Länsstyrelsen får med stöd av förordningen (2010:1121)
om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer lämna bidrag till byggnadsvård,
forn- och landskapsvård, till information, tillgängliggörande och kunskapsunderlag
samt i förekommande fall till arkeologi m.m. Detta beslut är fattat med stöd av 2 §
byggnadsvård, förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer.
Övriga upplysningar

Bidragsmottagaren svarar själv för att alla inblandade i arbetet tar del av villkoren i
beslutet.
Av fakturan ska förutom uppgifter om säljare, kund, belopp och datum även framgå
vad fakturan avser, varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art,
säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare information finns på
www.skatteverket.se.
Den redovisning avseende bidragets användning som lämnas till Länsstyrelsen,
exempelvis antikvariska rapporter, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndighetens verksamhet.
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Om bidraget inte avses att utnyttjas inom villkorad tid ska sökande meddela detta till
Länsstyrelsen i så god tid som möjligt så att medlen kan omfördelas.
Detta beslut är registrerat i bidragssystemet Källa som åtgärdstyp Vård av bebyggelse
exteriört.

Hur man överklagar
I 22a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos
allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § kan, enligt 23 §
förordningen (2010:1121)) om bidrag till kulturmiljövård, inte överklagas.
De som deltagit i Länsstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av kulturmiljödirektör Mats Riddersporre med
byggnadsantikvarie Julia Cronqvist, föredragande.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Mats Riddersporre
Julia Cronqvist
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