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Tillstånd till att sätta upp räcke och montera ett
rensgaller inom byggnadsminnet Sillaröds
skvaltkvarn, fastigheten Sillaröd 1:38, Tomelilla
kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen godkänner er ansökan med följande villkor:
 Arbetet ska utföras under medverkan av antikvarisk expert enligt bilagan
Antikvarisk medverkan.
 Om det uppkommer större avvikelser från de godkända ansökningshandlingarna
ska Länsstyrelsen godkänna dessa innan åtgärden utförs.
Beslutet är taget i enlighet med 3 kap. 14 § kulturmiljölagen (1988:950), förkortad
KML. Tillståndet gäller i 2 år.

Skäl till Länsstyrelsens beslut
De planerade åtgärderna, att montera ett räcke på dammvall samt rensgaller vid
vattenintaget till kvarnrännan innebär två nya tillägg i miljön. Rensgallret har en
praktisk funktion och kommer knappt vara synligt från själva skvaltkvarnen och ett
räcke har tidigare funnits till de äldre stenstolparna på dammvallen. Länsstyrelsen
anser att åtgärderna inte påverkar byggnadsminnets kulturhistoriska värden negativt.
Vidare bedömer Länsstyrelsen att särskilda skäl finns för att genomföra åtgärderna
och beviljar därmed tillstånd för dessa.
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Beskrivning av ärendet
Ni har ansökt om tillstånd till att sätta upp ett räcke på dammvallen samt montera
ett rensgaller i enlighet med handlingar inkomna till Länsstyrelsen den 26 oktober
2017 och kompletterande handlingar inkomna 16 februari 2018.
Ansökan omfattar i huvudsak:
 Montering av räcke på dammvall samt rensgaller vid intaget till kvarnrännan.
Sillaröds skvaltkvarn byggnadsminnesförklarades 2016 och sedan dess har en vårdoch underhållsplan tagits fram för det nyinrättade byggnadsminnet.
Underhållsåtgärder har påbörjats, bland annat 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, hur
räcket sett ut finns inga uppgifter om. 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, en järnstång med en diameter på 50
mm, kommer att monteras. Möjligen behöver stolparna riktas innan montering.
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.
Ni har valt att anlita Regionmuseet, Anna Rabow som antikvarisk expert. Anna
Rabow uppfyller kompetenskraven i Länsstyrelsens policy om antikvarisk
medverkan (se Länsstyrelsens webbplats). Överenskommelse om kostnaderna för
denna medverkan träffar ni med Anna Rabow.
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 3 kap. 14 § KML kan Länsstyrelsen om särskilda skäl finns lämna tillstånd till
att byggnadsminnet ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. I tillståndet får
Länsstyrelsen ställa de krav som är skäliga utifrån behovet av renoveringen eller
förändringen. Kraven får gälla hur åtgärden ska utföras samt vilken dokumentation
som behövs.
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Övriga upplysningar

Detta beslut innebär endast tillstånd enligt 3 kap. KML. Krävs tillstånd enligt någon
annan lag får ni söka detta särskilt.
Detta tillstånd gäller endast under de förutsättningar som vid beslutstillfället var
kända. Om nya omständigheter framkommer under arbetet kan beslutet komma att
omprövas.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se bilagan Hur man
överklagar till Förvaltningsrätten.
De som deltagit i Länsstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av antikvarie Julia Cronqvist. I den slutliga handläggningen
har också antikvarie Ann Tschannen deltagit.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrift.
Julia Cronqvist
Bilaga

Antikvarisk medverkan
Hur man överklagar till Förvaltningsrätten
Kopia till

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Tomelilla kommun
Riksantikvarieämbetet

