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Beslut om tillstånd till ingrepp invid fornlämning
inom fastigheten Bergsjöholm 1:1, fornlämning
L1989:9974, Ystads kommun, Skåne län
BESLUT
Länsstyrelsen lämnar med stöd av 2 kap 12 § kulturmiljölagen (1988:950) tillstånd
till ingrepp i fornlämning L1989:9974 vid markarbeten för markkabel inom
fastigheten Bergsjöholm 1:1, Ystads kommun, Skåne län.
Tillståndet gäller enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen med följande villkor:

*

Arbetsföretaget ska i huvudsak utföras enligt plan som hör till ärendet.

*

Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen
- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Tillståndet gäller under en tid av två år från det att Länsstyrelsens beslut vunnit laga
kraft.

SKÄL FÖR BESLUTET
Redogörelse för ärendet

Ni har sökt tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
inför schaktning för markkabel inom ovan rubricerade fastighet och fornlämning.
Schaktbredden kommer att vara ca 3 m med ett djup på 1,5 m. Detta ärende är en
komplettering av ärende 431-20603-2019, en arkeologisk utredning längs med en
kabelkorridor mellan Hurva och strax väster om Ystad.
Fornlämningar

Det aktuella arbetet tangerar en känd fornlämning, L1989:9974, en förhistorisk
boplats. Inom boplatsen kan det finnas fornlämning i form av kulturlager,
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bebyggelserester m.m. För ytterligare information om fornlämningen samt
utbredning följ länken nedan:
L1989:9974 https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/508690b2-9eb1-43b8af64-d0e985572181
Länsstyrelsens bedömning

Kabelsträckan kommer att förändras vid två platser jämfört med tidigare ärende, se
ovan. Detta kommer att ske inom fastigheterna
och
Det är enbart inom Bergsjöholm som dragningen kommer att ligga nära
fornlämning. Den tidigare arkeologiska utredningen visade på ett nollresultat.
Kompletterande sträckningar kommer att dras i samma område som tidigare
arkeologisk utredning. Enligt Länsstyrelsens bedömning är sannolikheten därför
begränsad att fornlämningar ska komma att påverkas, varför arbetet kan ske under
anmälningsplikt.
Framkommer fornlämningar (stenpackningar, skelettdelar, bebyggelserester,
eldstäder etc) vid de planerade markarbetena ska dessa i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

UPPLYSNINGAR
Detta beslut innebär tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen- fornlämningar. Behövs
tillstånd enligt någon annan lag får Ni söka detta särskilt. Beslutet går att överklaga,
mer information om hur det går till finns nedan.
Detta beslut har fattats av antikvarie
och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
(1 st)

Ansökan
För kännedom

Riksantikvarieämbetet
Ystads kommun
Sjöbo kommun

och har bekräftats digitalt
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Om Ni inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan Ni skriftligen överklaga
beslutet hos Förvaltningsrätten i Malmö. Observera att överklagan ska
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. Det går
även att skicka in överklagandet via e-post till skane@lansstyrelsen.se.
Länsstyrelsen ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare till förvaltningsrätten.
Tiden för överklagande

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I överklagande kan Ni be om att få ytterligare tid till att utveckla Era
synpunkter och skälen för överklagandet. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Är klaganden part som företräder det allmänna (till exempel en kommun eller annan
myndighet) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från
beslutsdatum.
Överklagande ska innehålla:

x vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
x hur Ni vill att beslutet ska ändras
x varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om Ni inte tidigare lämnat dem:
x adress
x telefonnummer
x eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka
handlingar till Er
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stödjer Er uppfattning så bör Ni
skicka med detta.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ.
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Ombud

Ni har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt från Er i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
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Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefon 010-224 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Ytterligare upplysningar

