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Miljö- och byggnadsavdelningen
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Erinran mot bygglovsansökan gällande telemast och teknikbod i Skanör 2:1 - Skanörs
stadspark norr om Bäckagården.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av rubricerad bygglovsansökan. Som remissinstans i
Vellinge kommun inkommer vi härmed med synpunkter som presenteras nedan.
Tidigare löfte från Vellinge kommun
Ingreppet i Skanörs N Park kan tyckas litet, men då Bäckagården byggdes var FNF och Vellinge kommun
överens om att äldreboendet skulle vara den enda exploateringen i Skanörs Norra Park och att inga ingrepp
skulle ske efter detta. Södra Parken skulle också förbli orörd.
Våra synpunkter på placeringen av mast och teknikbod
Den föreslagna platsen ligger i Skanörs Norra Parks vildaste del, med många häckande fåglar (korp häckade
för några år sedan 30 m från den föreslagna platsen, vilket är ett bevis på platsens avskildhet trots närheten
till omgivande bebyggelse) och rådjurens daglegor.
På ritningarna saknas såväl staket med taggtråd runt boden och masten samt iordningställd vägstump till
denna. Vid avskilda lägen som detta är det brukligt att sådant externt skydd anläggs.
Detta ingrepp är en avvikelse från gällande detaljplan som är avsedd för park eller plantering. Detta ger
kommunen en möjlighet att avslå ansökan och föreslå en alternativ placering, som inte påverkar naturen och
djurlivet negativt på samma sätt.
”De små stegens tyranni”
FNF ser en risk för ”de små stegens tyranni” dvs att ingrepp i jungfruliga områden ofta får efterföljare.
Principen ska vara att en ny mast bör lokaliseras till redan påverkad mark.
Förslag på alternativ placering
FNF anser att alternativ plats bör sökas utanför parkerna. FNF föreslår att masten kan placeras i
villabebyggelsen i Storevång (i kommunen benämnd Skanörs Vångar), där det redan finns flera sopstationer
samt en pumpstation. Ett alternativ är annars området väster Skanörs S Park och S Nyvångsvägen mitt för
returstationen N Nyvångsvägen.
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