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Skrivelse gällande ärende nummer 431-13035-12; PW i Skanör ABs ansökan om tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Falsterbo 2:22 (Strandhotellstomten) .
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) bildades 1970 och är en krets inom Naturskyddsföreningen. Vi har ca 900
medlemmar och man kan anse att vi är den ideella förening i Vellinge kommun som har anförtrotts uppgiften att värna
om bygdens natur- och kulturvärden. I den egenskapen anser oss ha ett rättsligt skyddat intresse av att
Kulturminneslagen tillämpas korrekt. FNF har av såväl Vellinge kommun, Länsstyrelsen, Regeringen och Högsta
Förvaltningsdomstolen setts som part i målet om ny detaljplan för Falsterbo 2:22. Vi fungerar också som remissinstans i
Vellinge kommun.
FNF anser att tillstånd inte skall lämnas till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Falsterbo 2:22 och att en ordentlig
utgrävning görs så att fornlämningen kommer till nytta.
Vi bifogar två stycken sakkunnigutlåtande som stödjer vår ståndpunkt och visar på fornlämningens betydelsen och
troliga skick. De är skrivna av Dick Harrison - Professor i historia vid Lunds universitet samt Anders Ödman - docent
och universitetslektor i historisk arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia.
Vi citerar från Dick Harrisons skrivelse; …det är omöjligt att avgöra om kulturlagren är lika djupa på hela tomten,
något som gör en exploatering vansklig att genomföra utan att den fasta fornlämningen riskerar att skadas. Planerna
på att bebygga fornlämningen Falsterbo 15 utan att först sätta av tid och resurser till en mer omfattande analys av den
nyupptäckta medeltidsstaden medför en akut risk för att en ytterst sällsynt möjlighet att undersöka en tidigare
outforskad dansk medeltidsstad i dagens Sverige går för alltid förlorad.
Anders Ödman skriver bl a: Varhelst man gräver i denna flygsandsförseglade yta kommer man att finna en unikt
oförstörd arkeologisk miljö som kräver en avancerad och noggrann vetenskaplig analys.
Vi önskar få ta del av kommande beslut i ärendet samt en besvärshänvisning så vi kan överklaga om beslutet går oss
emot.
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