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Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd
Anette Thörnberg
010-2240237

Karlshamns kommun
Jesper.bergman@karlshamn.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 enligt detaljplan Mörrum 73:1 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 anlägga väg intill och på 
åkerholme samt kulvertera del av dike enligt anmälan och karta i bilaga 2 inom Mörrum 73:1 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.

 Stammar och grenar av nedtagna träd från åkerholmen ska placeras i faunadepå inom 
detaljplanerade området samt i närområdet. 

 Diket ska även i fortsättningen utgöra en spridningskorridor i landskapet och bör inte 
friseras till tillrättalagd parkmiljö. Buskar och oklippt gräs ska finnas kvar kring diket. 

 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.

 Röret ska läggas i dikets bottennivå och dikets bottenstruktur ska återskapas på sidorna 
om röret.

 Trumman ska anläggas så att de inte orsakar vandringshinder för fisk, vattenlevande 
organismer och djur som använder vattendraget som vandringsstråk.

 Grumlande arbeten i vattendrag får endast utföras under perioden 1 juni till 15 
september.

mailto:Jesper.bergman@karlshamn.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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 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
521-4537-2020.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 16 kap. 9 § punkten 3 miljöbalken, att det intrång i allmänna
intressen som åtgärden medför skall kompenseras genom att:

 Blommande träd och buskar ska planteras inom detaljplaneområdet eller närområdet. 
 Antal träd som tas ner i åkerholmen ska ersättas med samma antal träd som skapar en 

allé inom detaljplansområdet eller närområdet. Allén ska innehålla minst 5 träd i rad 
eller dubbelrad. Alternativt ska en stenmur på minst 10 meter byggas. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna inkom till länsstyrelsen den 5 oktober 
2020. Bekräftelse på att ansökan togs emot skickades den 6 oktober. Betalningen registrerades 
den 13 oktober. 

Området hanteras av Karlshamns kommun som en beställd detaljplan med syfte att möjliggöra 
nya marklägenheter, kontor, samlingslokaler samt en ny förskola i området. Länsstyrelsen har 
yttrat sig i planprocessen i ärendet 402-4771-2019. Ärendet ligger enligt kommunens hemsida 
under granskning i planprocessen. 

Karlshamns kommun söker att få dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att kulvertera ett 
dike på en sträcka på ca 20 meter. Karlshamns kommun har sökt upphävande av strandskydd 
gällande diket 511-4538-2020. Denna ansökan har länsstyrelsen avvisat då diket inte bedöms 
som ett naturligt vattendrag utan som ett avvattningsdike. Karlshamns kommun söker även 
dispens för att anlägga väg på och kring åkerholme.

Diket beskrivs som ca 350 meter långt och ca 3,5 meter brett. Sträckan på ca 20 meter kommer 
att kulverteras med en trumma så att dikesbottens djup inte påverkas. Vägtrumman kommer att 
dimensioneras utifrån dikets flöde. Dikes bedöms inte vara fiskförande. Dikes riktning eller läge 
bedöms inte påverkas. Och åtgärden bedöms inte påverka vattenförhållanden i diket. Sökande 
bedömer att åtgärden inte kräver anmälan om vattenverksamhet. 

Åkerholmen beskrivs som en trädbeklädd holme av berg med ett tunt jordtäcke samt berg i 
dagen med en del större block. Ca 15 träd beskrivs som äldre träd och är av trädslagen ek, lind 
och ask. Träden är enligt inkomna uppgifter mellan 40-80 centimeter i diameter i brösthöjd. 
Även yngre träd och buskar av bland annat oxel, körsbär, hassel och nypon växer på holmen. 
Enligt ansökan ska en väg anläggas runt och även på holmen. Det finns risk att hela holmen 
påverkas därför söker kommunen om dispens för hela holmen. 

Länsstyrelsen begärde komplettering den 10 mars 2021 varför den till ansökan bifogade 
plankartan inte stämmer överens med den plankartan som länsstyrelsen tidigare har yttrat sig 
över i planprocessen. Även uppgifter på grovlek på träden begärdes in samt förlag på 
kompensationer. Kommunen svarade den 12 mars. De äldre träden är mellan 40-80 centimeter i 
diameter i brösthöjd. Skillnaden på plankartan nu och då kommer efter att trafiksituationen 
utreddes och trafikkonsulten la förlag på ny placering av inkörsvägen till området. 
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Kommunen inkom även den 19 och 22 mars med uppgifter om kompensation och faunadepå. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att båda diket samt åkerholmen omfattas av bestämmelserna för
biotopskydd. 

Som särskilt skäl för att ta bort åkerholmen och kulvertera del av diket är att Karlshamn är i 
behov av nya bostäder i olika former i attraktiva lägen med god tillgänglighet till tätortsnära 
park- och naturområden, kollektivtrafik och service. Utbyggnaden av nya bostadsområden anses 
vara ett väsentligt samhällsintresse. Förutsättningarna för en hållbar utveckling av Mörrum och 
kommunen som helhet bedöms gynnas av denna typ av utveckling. 

Åkerhomen och diket ligger mitt i planområdet vilket förhindrar att området kan tas i anspråk 
för det tänkta ändamålet. Åtgärden krävs för att kunna optimala antalet tomter och skapa en så 
bra boendemiljö som möjligt. Närområdet är delvis redan exploaterat och det är därför lämpligt 
att utvidga inom det aktuella området.

Påverkan på åkerholmen ska enligt ansökan minimeras. Det föreligger dock alltid en risk att tex 
träd påverkas negativt vid en exploatering i närområdet. 

Av handlingarna framkommer att ni kommer att lämna större delen av ett 350 meter långt dike 
orört. Trumman kommer att placeras så att det inte föräldrar dikets läge eller djup och inte heller 
flödet i diket. Länsstyrelsen håller därför med att anmälan om vattenverksamhet inte krävs för 
åtgärden. Länsstyrelsen bedömer att de naturvärden som elementen utgör som öppet vatten och 
egenskapen som spridningskorridorer i området, samt tillflyktsort för bland annat fåglar och 
insekter inte påverkas nämnvärt av åtgärden. 

Mot bakgrund av vad som ovan sagts och i vägningen av de olika intressena finner länsstyrelsen
att det finns särskilt skäl för dispens för att kulvertera och anlägga väg vid/på åkerholmen. 
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 grumling påverkar djurlivet. Det är även rimligt att de 
träd som avverkas på åkerholmen sparas i närområdet som död ved för att gynna insekter och 
fåglar. 

Schaktning, ändring av markstruktur och ändrad markanvändning till väg runt åkerholmen 
bedömer länsstyrelsen utgör en påtaglig risk att värden på åkerholmen kommer att påverkas 
negativt. Länsstyrelsen finner det därför skäligt att som kompensationsåtgärd kräva att alléträd 
planteras eller stenmur byggs upp. Det är även rimligt att besluta att dispensen upphör att gälla 
efter
fem år och att kompensationsåtgärden ska vara påbörjad inom samma tid. Buskar är viktiga för
att kompensera för den tillflyktsplats åkerholmen med träd och buskar utgör idag. Diket utgör 
idag en viktig spridningskorridor genom jordbruksmarken. Diket bör därför inte behålla buskar 
och område med högt gräs för att även i framtiden utgöra en tillflyktsplats för insekter, groddjur, 
fåglar och andra smådjur. 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att särskilt skäl för att medge dispens från
biotopskyddsbestämmelserna finns vad gäller de element som är utpekade på bilaga 2.
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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 
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 - åkerholme

Åkerholmar 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 åkerholme ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna ska 
omges av åkermark eller kultiverad betesmark. I normalfallet bör det således vara möjligt att 
bruka eller beta marken närmast intill åkerholmen. Biotopskyddsbestämmelserna för åkerholmar 
bör dock normalt gälla även i de fall en stenmur, en högst två meter bred naturlig bäckfåra, ett 
dike, eller en mindre, enskild grusväg eller brukningsväg är belägen mellan åkerholmen och den 
intilliggande åkermarken eller kultiverade betesmarken. För att utföra en åtgärd som kan skada 
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naturmiljön inom ett biotopskyddsområde kan det krävas dispens och länsstyrelsen ska 
kontaktas.

En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark 
eller kultiverad betesmark.

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

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.

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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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.

Kopia till
Miljöförbundet Blekinge Väst, epost
Karlshamns kommun, epost
Naturvårdsverket, epost

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta och fotografier
3. Skydda träd vid arbeten

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 4537-2020.
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