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Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd
Anette Thörnberg
010-2240237

Karlshamns kommun
Jesper.bergman@karshamn.se 

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr
SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Dispens från biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för att
möjliggöra nya gator och byggnader enligt detaljplan Karlshamn 3:3 i 
Karlshamns kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § andra stycket i förordningen
om områdesskydd att ge Karlshamns kommun dispens för att ta bort åkerholme samt stenmur 
enligt anmälan inom Karlshamn 3:3 i Karlshamns kommun. 

Beslutet är, med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken, förenat med nedan angivna villkor:

 Samtliga entreprenörer som eventuellt ska utföra arbetet får ta del av aktuellt beslut
innan arbetet påbörjas.

 Invasiva främmande arter får inte spridas. Innan schaktning påbörjas ska det undersökas 
att invasiva främmande arter inte växer i område. Om sådana arter påträffas ska 
försiktighet vidtas för att undvika spridning, länsstyrelsen kan kontaktas för vägledning. 
Massor får inte flyttas och grävning i områden med invasiva främmande arter ska 
undvikas för att rotdelar eller frön inte ska spridas vidare. Läs mer på 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-
arter.html#0 

 Om matjord eller massor måste tillföras området ska det säkerställas att den matjord 
man använder för att fylla på är helt fri från invasiva främmande arter och inte 
innehåller rötter eller fröbank från invasiva främmande arter.

 Rasering och restaurering/återuppbyggnad av stenmuren ska ske under perioden 1 maj 
till och med 30 september för att inte skada djur som kan ha övervintrat i muren. Om 
raseringsarbete behöver utföras utanför den här tidsramen får maskinell rivning av 
muren inte ske utan stenarna måste plockas ner/upp för hand. Om djur i dvala påträffas 
ska länsstyrelsen kontaktas omgående.

 Dispensen från biotopskyddet upphör att gälla efter fem år från det att detta beslut 
vunnit laga kraft. Kompensationsåtgärden ska vara påbörjad inom samma tid.

 Redogörelse som visar att den dispensbeviljade åtgärden har utförts i enlighet med
beslutet angivna villkor, samt att angivna kompensationsåtgärder har utförts, ska lämnas
in till länsstyrelsen senast en månad efter att åtgärden har slutförts. Ange diarienummer
521-4637-2020.

mailto:Jesper.bergman@karshamn.se
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0
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Länsstyrelsen beslutar med stöd av 16 kap. 9 § punkten 3 miljöbalken, att det intrång i allmänna
intressen som åtgärden medför skall kompenseras genom att:

 Buskar ska planteras inom detaljplaneområdet och i den utsträckning som går ska träd 
planteras. Gärna blommande buskar och träd som gynnar pollinerande insekter. 

 Stenen från stenmurarna som ska raseras ska återanvändas för att bygga upp en eller 
flera murar och/eller odlingsröse inom detaljplanen eller närområdet. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna inkom till länsstyrelsen den 12 oktober 
2020. Bekräftelse på att ansökan togs emot skickades den 23 oktober. Betalningen registrerades 
den 4 november. 

Området hanteras av Karlshamns kommun som en beställd detaljplan med syfte att möjliggöra 
nya marklägenheter, parhus och eventuellt LSS-boende i området. Länsstyrelsen har yttrat sig i 
ärendet 402-2581-2020. Ärendet ligger enligt kommunens hemsida under granskning i 
planprocessen. 

Karlshamns kommun söker att få dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en ca 
80 meter lång stenmur samt en 160 kvadratmeter stor åkerholme.

Åkerholmen beskrivs som en delvis näringspåverkad holme av berg i dagen samt upplagda 
stenar. På holmen växer det slån och andra blommande bärande buskar. Stenmuren beskrivs 
som i dåligt skicka igenvuxen med lövsly och även överlagd med jord på den sidan som vetter 
mot åkern. Enligt anmälan ska även en ej biotopskyddad stenmur på ca 70 meter tas bort pga 
höjdskillnader i planerad stödmur.  

Länsstyrelsen begärde komplettering den 17 mars 2021 för att utreda möjligheterna till 
kompensation. 

Slutliga svaret inkom den 23 mars från kommunen gällande rimliga kompensationsåtgärder som 
bedöms kan utföras inom detaljplanen eller i dess närområde. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att både stenmuren ritad i rött samt åkerholmen omfattas av bestämmelserna 
för biotopskydd. Stenmuren ritad med grön linje i kartan bilaga 2 bedöms inte utgöra en 
biotopskyddad stenmur då den inte angränsar till jordbruksmark.

Av handlingarna framkommer att ni kommer att lämna större delen av ett stenmuren i norra 
gräsen orörd. Länsstyrelsen bedömer att stenmuren som är ritad röd i bilaga 2, inte har några 
högre naturvärden då det är kraftigt igenväxt samt överlagd med jord. Länsstyrelsen bedömer 
därför att de naturvärden som elementen utgör främst är kopplade till sina egenskaper som 
tillflyktsort för bland annat fåglar och insekter. I området finns flera liknande marker, samt flera 
skogsområden. Som särskilt skäl för att ta bort elementen har ni angett att åkerholmen och 
stenmurarna,
ligger inom planområdet vilket förhindrar att området kan tas i anspråk för det tänkta
ändamålet. Området ligger i nära anslutning till befintlig tätort vilket bl.a. medför närhet till 
befintlig service, kollektivtrafik och bostadsbebyggelse. Här finns även tillgång till att på ett bra 
sätt ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Mot bakgrund av vad som ovan sagts och i vägningen av de olika intressena finner länsstyrelsen
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att det finns särskilt skäl för dispens för att ta bort åkerholmen och stenmurarna. Länsstyrelsen 
bedömer även att en dispens är förenlig med kravet på att biotopskyddets syften fortfarande ska 
kunna tillgodoses.

Länsstyrelsen anser det motiverat att förena dispensen med villkor gällande bland annat när
arbetena får utföras för att förhindra att fridlysta grod- och kräldjur som eventuellt övervintrar i
stenmuren samt fåglar inte ska skadas. Då reptiler kan söka skydd i högar av sten även efter att 
murarna har raserats bedömer länsstyrelsen att även återuppbyggnad ska hanteras efter samma 
villkor. 

Länsstyrelsen finner det även skäligt att som kompensationsåtgärd kräva att den sten som tas
bort från stenmurarna används för att bygga upp ett nytt röse eller nya murar inom området och
att blommande träd och buskar planteras i anslutning till murarna. Rösen och murar kan med 
fördel placeras i närheten av dagvattendammarna för att komplettera varandra. Besluta att 
dispensen upphör att gälla efter fem år och att kompensationsåtgärden ska vara påbörjad inom 
samma tid är även detta rimligt. Buskar är viktiga för att kompensera för den ledlinje och 
tillflyktsplats stenmuren med intilliggande buskar utgör idag. 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att särskilt skäl för att medge dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna finns vad gäller åkerholmen och stenmuren. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt bilaga 1 till förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken m.m.
omfattas bland annat stenmurar, diken och åkerholmar av biotopskydd enligt 7 kap. 11 §
miljöbalken (1998:808). Skyddet innebär att man inom ett biotopskyddsområde inte får bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.

Länsstyrelsen kan, enligt 5 § andra stycket ovan nämnda förordning och 7 kap. 11 § miljöbalken
medge dispens från förbudet ges i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl, och 
underförutsättning att det är förenligt med förbudets syfte, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken.

Enligt 16 kap. 9 § tredje punkten miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens förenas med
skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna
intressen som verksamheten medför. Dispenser enligt miljöbalken eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor, enligt 16
kap. 2 § miljöbalken.

En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
skyddsbestämmelserna i kapitlet får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet
ska tillgodoses, enligt 7 kap. 25 § miljöbalken.

Information
Enligt 2 kap. i miljöbalken är den som vidtar en åtgärd skyldig att skaffa sig den kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Om arbetena inte kan utföras så som beskrivits eller om andra arbeten som väsentligt kan 
förändra naturmiljön blir aktuella, måste ni ta ny kontakt med Länsstyrelsen. Det är 
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verksamhetsutövarens ansvar att se till att de tillstånd, dispenser etc. som behövs finns innan 
planerade åtgärder utförs.

Uppläggning av avfall eller andra fasta ämnen, t.ex. överskottsmassor efter schaktning, kan 
kräva anmälan till kommunens miljöförvaltning, eller tillstånd från länsstyrelsen, enligt 
bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.

Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra 
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till 
marken utan markägarens tillstånd.

Biotopskydd - stenmur

Stenmurar i jordbrukslandskap är biotopskyddsområden och skyddade enligt miljöbalken 7 kap. 
11§. Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Genom att 
skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska 
mångfalden. För att en stenmur ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna ska minst en sida 
av muren gränsa till jordbruksmark. En stenmur som löper längs en allmän väg, eller längs 
gränsen till skogs- eller tomtmark omfattas av biotopskyddsbestämmelserna om murens andra 
sida gränsar mot en åker, betesmark eller annan jordbruksmark. Skyddet för stenmurar gäller 
även i de fall en högst två meter bred naturlig bäckfåra, ett dike, eller en mindre grusväg är 
belägen mellan stenmuren och den intilliggande jordbruksmarken. För att utföra en åtgärd som 
kan skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde kan det krävas dispens och länsstyrelsen 
ska kontaktas.

Gällande fornlämningar:

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Det är förbjudet att utan 
länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada 
fornlämningar. Om en misstänkt fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas. Den som påträffar en fornlämning är skyldig att anmäla detta till 
länsstyrelsen (2 kap 6, 10-12 §§ kulturmiljölagen). Spåren av fornlämningar kan vara mycket 
diskreta. Om det vid avbaning av matjordslager eller förna framträder mörka fläckar, sotfläckar 
och/eller koncentrationer av skarpkantade stenar i den rena undergrunden kan man misstänka att 
det rör sig om fornlämningar. Det kan vara rester av härdar, gropar och stolphål och även 
gravar. Avbaningen/schaktningen ska då avbrytas och länsstyrelsen kontaktas omedelbart. 

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter (IAS) är arter som med människans hjälp tagit sig till områden där de 
inte hör hemma. Arterna etablerar sig, sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och 
fauna. 

Invasiva främmande arter får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, 
bytas, släppas ut och hållas levande. Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa invasiva 
främmande arter men även som verksamhetsutövare har man ansvar att undersöka så att 
åtgärden inte kan riskera att sprida invasiva främmande arter. Många arter sprids lätt med 
jordmassor som flyttas eller av frön eller rotdelar som fastnat i maskiner, skor eller kläder. 

Läs mer om vilka arter som är invasiva, hur man känner igen dem och hur de bekämpas på 
länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-
frammande-arter.html#0 Finns det invasiva främmande arter inom ert arbetsområde bör 
länsstyrelsen kontaktas omgående. Registrera även era fynd på www.invasivaarter.nu

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0
http://www.invasivaarter.nu/
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Faunadepå

Länsstyrelsen önskar, om det är möjligt, att de stammar och grövre grenar som uppkommer i 
och med avverkning placeras i en eller flera faunadepåer på solbelysta platser. På detta sätt kan 
en del av trädets naturvärde tillvaratas. En stam som placeras i faunadepå bör vara så lång och 
hel som möjligt.

Även efter att ett träd dött kan det utgöra ett mycket viktigt substrat för många arter. I dagens 
landskap är död ved en bristvara. I många fall sker en oönskad städning av hagmarker, 
parkmiljöer m.m. vilket utgör ett hot för många rödlistade arter. Många arter är beroende av död 
ved och därför bör döda träd så långt det är möjligt lämnas kvar. Träddelar eller hela träd kan 
forslas bort och lämnas i särskilda faunadepåer antingen nära den ursprungliga platsen eller i ett 
annat område där deras fauna och florainnehåll kan tillvaratas.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lisa Hansson med naturvårdshandläggare Anette 
Thörnberg som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
1. Hur man överklagar

2. Karta samt fotografi över objekten 

Kopia till
Naturvårdsverket, epost

Miljöförbundet, epost

Karlshamns kommun, epost

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Blekinge antingen via e-post; blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 
Karlskrona.

Tiden för överklagande
Ert överklagande 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 ert överklagande kan ni be att få 
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, blekinge@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange diarienummer 4637-2020.


	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Information
	Ni kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Bilagor
	Kopia till

