
1
 

 

 
 
 
 
Riksantikvarieämbetet    
Samhällsavdelningen      
Box 5405 
114 84  Stockholm 
 
Begäran om överklagande angående beslut om  byggnadsminnesförklaring  av  
magasinen på fastigheten Gulin 1 i Karlskrona kommun 
 
Föreningen Gamla Carlscrona ansökte den 2006-11-14,  hos Länsstyrelsen i 
Blekinge Län, om att två magasinsbyggnader belägna inom kvarteret Gulin 1 
i Karlskrona kommun, skulle byggnadsminnesförklaras samt q-märkas – se 
bifogad skrivelse. 
Ansökan motiverades med att byggnaderna är från tidigt 1700-tal, och minner 
om en epok i stadens tidigaste historia när den civila sjöfarten var av stor 
betydelse, och segelfartygen lossade och lastade sitt gods för vidare transport 
till när och fjärran platser, och byggnaderna användes då som packhus.    
 

Det framgår av skrivelse av den 2012-09-24  (Dnr. 432-8229-06), med kopia 
bl.a. till Riksantikvarieämbetet, att Länsstyrelsen beslutat att avslå ansökan 
om   byggnadsminnesförklaring .   
Beslutet motiveras med att Länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, och 
Karlskrona kommun, inte kan nå samförstånd  med fastighetsägaren, som 
motsätter sig ett bevarande av byggnaderna. Samt att en byggnadsminnes-
förklaring  därmed skulle bli förenat med höga kostnader för staten, och att 
bidraget till länets kulturminnesvård är starkt begränsat. 
Av beslutet framgår att såväl Länsstyrelsen som Karlskrona kommun gärna ser 
att byggnaderna bevaras. Även Blekinge Läns Muséum tillstyrker en 
byggnadsminnesförklaring och framhåller magasinens höga kulturhistoriska 
värden och dessas betydelse för riksintresset och världsarvet.  
I motiveringen till beslutet skriver Länsstyrelsen att ”magasinen inom kvarteret 
besitter sådana värden att det skulle vara mycket motiverat att skydda dem 
enligt KML”, samt att ”För riksintresset Karlskrona framhålls trästaden och den 
äldre bebyggelsen på Trossö och Björkholmen . Även för världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona  är den äldre bebyggelsen på Trossö en av 
komponenterna. Det skulle därmed vara ytterst önskvärt att magasinen 
bevarades” 
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Mot bakgrund av ovanstående starka motiveringar från kulturbevarande 
myndigheter, så framstår det som mycket tragiskt att en enskild 
fastighetsägare ska tillåtas riva byggnader som tillhör vårt  gemensamma 
kulturarv. Än märkligare blir det när det dessutom tillåts ske inom ett av 
Unescos världsarv – ”Örlogstaden Karlskrona”, som är såväl ett nationellt som   
internationellt intresse att bevara.   
 
Föreningen Gamla Carlscrona önskar härmed att Riksantikvarieämbetet 
skyndsamt sätter sig in i ärendets handläggning, och medverkar till en 
omprövning av beslutet. 
Av Länsstyrelsens skrivelse framgår att beslutet, enligt 3 kap. 19 § KML, endast 
kan  överklagas av Riksantikvarieämbetet hos Förvaltningsrätten i Växjö. 
En åtgärd som bör tas till när alla andra möjligheter är uttömda, för en sådan 
process  kan ta lång tid och innebära att byggnaderna förfaller utom räddning. 
Men som yttersta åtgärd är det föreningens önskan att ärendet överlämnas 
till Förvaltningsdomstolen, då vi anser att det är av prejudicerande betydelse.  
 
 
Karlskrona  2012-10-02 
 
För Föreningen Gamla Carlscrona 
 
 
Rolf Andersson 
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