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S a m m a n f a t t n i n g  
 
Öarna Stenshamn och Utlängan ligger i Karlskrona östra skärgård och 
förbinds med varandra via en vägbank sedan 1950-talet. De representerar 
två olika typer av skärgårdsekonomin, där bebyggelse och miljö har 
präglats av detta. På Stenshamn har fisket varit  huvudnäringen och på 
Utlängan jordbruket. Båda öarna utgör kulturmiljöer som bör skyddas och 
bevaras för framtiden. De är också utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövården. Men idag omfattas de inte av något skydd för 
bebyggelsen, endast skydd för landskapsbilden enligt 19 § Naturvårdslagen 
i dess äldre lydelse. För att  skydda och bevara dessa kulturmiljöer föreslås 
i den fördjupade översiktsplanen för Karlskrona kommun beträffande 
skärgården antagen 1999, att  områdesbestämmelser bör upprättas. Detta 
förespråkas även i utredningen om ”Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård” 
som Blekinge läns museum gjort.  
   Efter senare års effektiviseringar inom både fiske och jordbruk är det 
idag svårt att  leva av dessa näringar. Detta har gjort att  det skett  en kraftig 
avfolkning av öarna. Idag bor endast två personer året runt på Stenshamn 
respektive Utlängan.  
   Stenshamn är ett av Östra skärgårdens äldsta fiskelägen. Ön har aldrig 
blivit  skiftad och därmed är bebyggelsens placering ett  exempel på sättet 
att  bygga i äldre fiskelägen. Stenshamns fiskeläge är det bäst bevarade i 
området. Bebyggelsen har en väl sammanhållen helhetskaraktär både 
åldersmässigt och traditionsmässigt. Majoriteten av bebyggelsen är 
uppförd mellan 1850 och 1920-talen. Bebyggelsen är glest grupperad på 
båda sidorna av den bygata som löper tvärs över ön med början från 
hamnen. Bostadshusen är placerade med långsidan mot bygatan och med 
entré mot denna i form av veranda eller förstuga. Det är dock två hus som 
skiljer sig från mönstret och är placerade med gaveln mot bygatan istället. 
Uthusen utgör en viktig karaktär för miljön och är inte placerade efter 
något utmärkande mönster. De placerades så att  de skulle skapa vindskydd 
för själva bostadshuset.  
   Gemensamma drag för bostadshusen på Stenshamn är att de är i 1 ½ 
plan, takformen utgörs av sadeltak med en taklutning på 45 grader. 
Takmaterial som används är främst eternit  och fasadmaterial är trä med 
panel i form av locklister i vit oljefärg eller faluröd slamfärg.  

 
 
Utlängans by med dess gårdsbebyggelse har rötter i sent 1600-tal vars 
bebyggelsemönster skapats efter vindförhållandena. 
Ladugårdsbyggnaderna har placerats med långsidan i öst-västlig riktning 
för att skapa lä för vinden. Innanför ligger bostadshusen med trädgårdar 
med ett behagligare klimat. En ladugårdsbyggnad har dock placerats i 
nord-sydlig riktning istället. All bebyggelse är placerad på den västra sidan 
om vägen förutom ett  bostadshus som uppfördes under 1980-talet. 
Bebyggelsen är heterogen men ändå med enhetlig skala, material och 
placering. Materialen som används är desamma som på Stenshamn men 
bostadshusen på Utlängan är i regel större och med modernare inslag i 
utformningen.  
   Huvuddelen av bostadshusen är byggda mellan år 1850 och sekelskiftet 
1900. 
 
Syftet med områdesbestämmelserna för Stenshamn och Utlängan är:  
• att användningen av marken och bebyggelsemiljöns kvaliteter ska 

kunna regleras så att  kommunen kan förhindra oönskade förändringar,  
• att kommunen får kontroll över öarnas utveckling och kan förhindra 

förvanskning av bebyggelsen och därmed slå vakt om den 
bevaransvärda bebyggelsemiljön,  

• för att kunna sätta enhetliga krav mot många fastigheter vid ändring 
eller komplettering av bebyggelsen på öarna, är reglering av den 
befintliga bebyggelsen nödvändig, 

• att säkerställa översiktsplanens mål för öarna,  
• att t illgodose riksintresset för kulturmiljövården, enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken (MB). 
 
Planförslaget grundar sig på de utmärkande drag som framkommer i 
beskrivnings- och analysdelen av bebyggelsen. Detta regleras genom en 
bevarandeplan i form av områdesbestämmelser. Exempel på viktiga 
faktorer som skyddas är bostadshusens placering, material och färg. För att  
behålla uthusen på Stenshamn och likaså ekonomibyggnaderna på 
Utlängan från att förfalla bör ändrad användning i form av exempelvis 
gäststugor mm. behandlas positivt. 
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L ä s a n v i s n i n g  
 
Arbetet är indelat i fyra kapitel: 
 

1. Första delen, bakgrund och förutsättningar, ger en bild av hur 
utvecklingen varit och är idag i den Östra skärgården. I denna del 
beskrivs också vilka skydd och riktlinjer som finns för Stenshamn 
och Utlängan. 

 
2. Andra delen, beskrivning och analys av bebyggelsen, beskriver 

bebyggelsens utmärkande karaktärsdrag för öarna Stenhamn och 
Utlängan. Här förklaras bland annat varför bebyggelsen ser ut som 
den gör och vilka faktorer som format den. Jag har inte applicerat 
någon speciell metod för att  analysera området då dess storlek är 
för liten för att  urskilja vissa faktorer. Analysen bygger på egna 
iakttagelser och reflektioner samt på den bebyggelseinventering 
som Blekinge läns museum utförde 1989. 
Kapitlet behandlar Stenshamn och Utlängan för sig utifrån i stort 
sätt  samma uppställning. Bebyggelsen beskrivs både övergripande 
och sedan mer i detalj. Sist i kapitlet finns en sammanfattning av 
bebyggelsen där skillnaderna mellan öarna tas upp.  

 
3. Tredje delen utgör ett  kunskapsunderlag om själva 

planinstrumentet områdesbestämmelser. Där behandlas bland 
annat när områdesbestämmelser används, vad det är för skillnad 
mellan områdesbestämmelser och detaljplan, vad man ska tänka på 
när man ska formulera områdesbestämmelser mm. Vidare beskrivs 
varför det är lämpligt att använda områdesbestämmelser för 
regleringen av bebyggelsen på öarna Stenshamn och Utlängan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Den sista delen utgör själva planförslaget, områdesbestämmelser 
för Stenshamns fiskeläge och Utlängans by samt fyrvaktarbostället 
och fiskarstugan vid Grepehall på Utlängan. 

 
Bilagor 
       Längst bak i dokumentet finns två bilagor. Bilaga ett    
       innehåller en fördjupad historisk beskrivning och är ett      
       komplement till kapitel ett, bakgrund och förutsättningar.     
       Bilaga två behandlar råd och anvisningar, riktade till   
       fastighetsägarna på öarna, där det beskrivs vad man ska   
       tänka på inför exempelvis en renovering av sitt  hus. Denna     
        bilaga är ett  komplement till planförslaget i kapitel fyra. 

 
 
I varje kapitel finns rubriken ”Litteratur” efter ett eller flera stycken där 
respektive källor som använts anges. Rubriken skulle även kunna fungera 
som ”läs vidare” för den intresserade.  
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INLEDNING 
 
 
Bakgrund 
Den så kallade Östra skärgården i Karlskrona kommun består av fem 
bebyggda öar; Inlängan, Utlängan, Stenshamn, Ungskär samt Långören. 
Gemensamt för dem är att  de utgör kulturmiljöer som bör bevaras och 
skyddas för framtiden. De är också utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövården. För att  skydda och bevara dessa föreslås, i den 
fördjupade översiktsplanen för Karlskrona kommun beträffande skärgården 
antagen 1999, att  områdesbestämmelser bör upprättas. Översiktsplanen för 
Karlskrona kommun, Karlskrona.se hänvisar även till denna. Vidare 
gjordes en utredning av Blekinge museum 1998 inför den fördjupade 
översiktsplanen där också områdesbestämmelser förespråkas. 
Öarna är även skyddande för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen 
(NVL) i dess äldre lydelse. När områdesbestämmelser enligt Plan- och 
bygglagen upprättas, upphävs skyddet.  
   Anledningen till att  jag valde just att  arbeta med detta var att  jag alltid 
har haft ett intresse för gamla kulturmiljöer och bevarandet av dessa, och 
ville därför inrikta mitt  examensarbete inom detta ämnesområde.  
 
Problemformulering 
Stenshamn och Utlängan har olika förutsättningar för en ökad bebyggelse 
såväl tekniskt som utseendemässigt/kulturellt . De omfattas idag inte av 
något skydd för bebyggelsen. Områdesbestämmelser med krav på 
bebyggelsens utformning, vad gäller både befintlig och ny bebyggelse, 
behöver upprättas för öarna för att inte förstöra bebyggelsemiljön genom 
hänsynslösa renoveringar, t illbyggnader och nybyggnader samt färg- och 
materialval som inte passar in i den befintliga miljön. 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att studera bebyggelse och miljö på öarna Stenshamn 
och Utlängan (vad gäller typiska karaktärer och detaljer). Att utifrån detta 
upprätta en bevarandeplan i form av områdesbestämmelser för krav på  

 
 
 
 
 
bebyggelsens utformning för respektive ö, för att  bevara öarnas gamla 
bebyggelse samt ge riktlinjer för framtida arbetsföretag som till exempel 
nybyggnation, renovering mm.  
 
Arbetsmetod  
Examensarbetet började med besök på öarna för att få ett första intryck och 
en intervju med Arne Hjalmarsson som är född på Stenshamn. Vidare 
studerades historiska böcker, gamla kartor och utredningar om öarna. 
Därefter gjordes ett nytt besök för analys och inventering samt 
fotografering av bebyggelsen och miljön. Materialet sammanställdes till en 
beskrivning som är till grund för själva förslaget. 
   Vidare har litteratur studerats för sammanställning av övriga kapitel.  
 
Avgränsning  
Den Östra skärgården består av fem bebyggda öar som nämnts ovan. Alla 
dessa har bevaransvärda bebyggelsemiljöer men för att  inte arbetet skulle 
bli för stort valde jag två av dessa öar. Anledningen till att  jag valde just 
Stenshamn och Utlängan var att dess bebyggelse och miljö har präglats av 
två olika typer av skärgårdsekonomin, fiske och jordbruk. Arbetet 
behandlar den bebyggda miljön.  
 
Uppsatsens roll 
Min förhoppning är att mitt  arbete ska bli t ill användning för Karlskrona 
kommun i sin planering för den Östra skärgården. Vidare är det roligt om 
andra intresserade läsare får ta del av arbetet då det inte finns något samlat 
dokument som spänner över så många faktaområden för Stenshamn och 
Utlängan. 
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Läge  
Den Östra skärgården ligger i Karlskrona kommun i Blekinge län och är 
Sveriges sydligaste större skärgård med ett  stort antal öar, holmar och skär. 
De största öarna som är bebyggda är Långören, Ungskär, Inlängan, 
Utlängan och Stenshamn och ligger sydväst om Torhamns udde. 
T illsammans med små obebodda öar och skär bildar dessa öar den Östra 
skärgården. Längst ut i skärgården, cirka två mil, ligger dessutom 
Utklippan som är Sveriges sydostligaste utpost.  
   Stenshamn och Utlängan har tillsammans en yta på 284 ha och förbinds 
via en vägbank sedan 1950-talet. 
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Landskap och natur  
Söder om Torhamn fortsätter urbergsslätten ut i havet och bildar öarna i 
Östra skärgården. Dessa öar är mycket flacka då nivåskillnaderna är små 
både ovan och under havsytan. De är oftast inte högre än 5 meter och 
vattendjupet mindre än 3 meter på en del ställen.  
I slutet av 1600-talet uppges det enligt källor att  alla bebyggda öar antingen 
saknade skog helt  eller hade mycket lite träd. Ved och timmer var 
nödvändigt att  frakta från fastlandet. Idag är förhållandena i stort sett  
desamma.  
   På de större öarna finns det en del skog, medan de mindre öarna med tunt 
jordlager, domineras av buskar, gräs och örter. Buskmarken utgörs på 
många ställen av täta bestånd av enbuskar. På den öppna marken finns 
hällmark, gräshedar, smärre ljunghedar samt strandängar. Dessutom 
förekommer kärrvegetation i svackor. Strandtyperna i området varierar 
från klippor, blockstrand och långgrunda stränder. Det finns även 
sandstränder på mycket begränsade partier inom området, t ill exempel på 
Utlängans södra del den så kallade Fyrsanden. Denna udde är mycket kal 
och landskapet påminner om Ölands strandängar.  
   Vegetationen på Stenshamn är sparsam och låg, påverkad av det utsatta 
läget. Ön har bara några enstaka träd. Däremot har Utlängan relativt stora 
arealer, på den södra delen av ön, av tallskog med en del inslag av lärkträd. 
Enstaka grandungar finns också vilka härstammar från planteringar som 
utfördes i början av 1900-talet. Även lövskog, främst björk, förekommer 
inom enstaka områden på ön. De största bestånden finns på norra delen av 
ön medan det finns ett  mindre bestånd av asp och klibbal i söder. Som 
tidigare nämnts utgörs betydande arealer av öarna av igenväxande 
enbuskmarker. På Utlängan växer enbuskarna tätast på öns mittersta del, 
och på en del ställen är marken oframkomlig av snår. Andra buskar som 
dominerar vegetationen är björnbär, nypon och slån.  
   Naturen är i hög grad resultatet av mänsklig aktivitet, där bland annat de 
artrika havsstrandängarna är ett  exempel på detta eftersom den uppkommit 
genom betesdrift . Men under senare år har naturen på öarna förändrats. 
Förr var strandängarna och hagmarkerna välbetade men har mer och mer 
ersatts av högre gräs och örter. De torrare delarna av öarna har bitvis växt 
igen med buskar beroende på brist  på betesdjur. 
 

 
Detta är följden av de förändringar som skett inom jordbruket och är ett  
stort och växande problem. Genom statliga insatser, bland annat så kallat 
NOLA-bidrag och landskapsvårdsersättning har många områden återställts. 
Sedan 1996 utbetalas miljöstöd för många av de hävdade markerna i kust- 
och skärgårdsbygden. På Utlängan betas ett  område av köttraskor. I 
anslutning till Utlängans by betas också ett  område av gutefår, vilka tillhör 
en av jordbruksfastigheterna.  
 

Naturen på Utlängan består till stor del av enbuskar.  
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Historisk utveckling  
Östra skärgården har varit ett  fångstland under mycket lång tid där jakt, 
fiske och jordbruk har utgjort basnäringarna. Lämningar efter enkla 
hyddgrunder så kallade tomtningar, vittnar om ett  liv i skärgården. Rester 
efter tomtningar finns både på Stenshamn och Utlängan.(Se kartan).Den 
Östra skärgården har en av landets största koncentrationer av dessa vilket 
är ett  tecken på att området måste ha haft en stor betydelse. Dessa boplatser 
var tillfälliga sådana, vad man kallar säsongsbosättningar då man fiskade 
och jagade bland annat sjöfågel och säl under den varma årstiden. 
Säsongsfisket tros ha haft sin början redan i förhistorisk tid och 
brytpunkten när de fasta fiskelägena växte fram från 1600-talets slut.  
På Utlängans norra del vid det så kallade Kyrkstycket fanns under 
medeltiden ett kapell vilket också visar att områdets haft betydelse för 
dåtidens människor. 
   Öarna i Östra skärgården ägdes länge av kronan eller utgjorde 
häradsallmänning. Sommartid fraktades hästar, oxar, kalvar och får ut t ill 
öarna på bete från fastlandet. Öar med rikligare gräsväxt, som Öppenskär 
och Vieskär nyttjades för slåtter. P.g.a. öarnas flackhet och därmed dåliga 
jordmån är det endast Utlängan och Östra Hästholmen- Ytterön där 
jordbruket varit en möjlig näring. 
   I Östra skärgården fanns troligen redan i slutet av 1600-talet fasta 
fiskelägen på Stenshamn och Ungskär. Grundandet av Karlskrona gav 
ytterligare förutsättningar för uppkomsten av fasta fiskelägen och 
lotsbosättningar. Men det var först i samband med skiftena som egentliga 
fiskelägen uppstod, eftersom den enskilde bonden då kunde upplåta plats åt 
fiskare. Under 1800-talet fortsatte fiskelägena att breda ut sig och fisket 
kom att  spela en betydande roll för landskapets näringsliv. Liksom i övriga 
delar av Blekingeskärgården flerdubblades befolkningen under 1800-talet. 
Men under 1900-talet kom trenden att  vända. I och med förändringar inom 
fisket som effektiviseringar i form av motorbåtar istället för segelekor var 
det inte längre nödvändigt att  bo långt ut i havsbandet för att  leva av fisket. 
Likaså har villkoren för jordbruket förändrats.  
 

 
Gårdarna i skärgården är små med mindre åkerarealer och magra jordar 
vilket inte passar för ett  lönsamt jordbruk i Sverige idag.  
Under de senaste decennierna har Östra skärgårdens avfolkning fortsatt  
och idag finns knappt 100 åretruntboende kvar varav fyra på Stenshamn 
och Utlängan, två personer på respektive ö.   
Men bebyggelsen finns kvar, där karaktären på öarna påminner om ett  liv 
präglat av fiske och jordbruk där fiskelägena kan representeras av 
Stenshamns bebyggelse och Utlängans by företräda bebyggelsen för 
jordbruket.  
   (Se även bilaga 1 för fördjupning). 
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Markanvändning 
Den ursprungliga markanvändningen är avgörande för att  kunna förstå 
varför landskapet på öarna ser ut som det gör idag. Betydande är också den 
befolkningsutveckling som har påverkats av olika faktorer.  
Den ökande befolkningen under 1800-talet fick följden att  antalet betesdjur 
också blev fler, både skärgårdsbefolkningens egna och de från fastlandet 
och innerskärgården.  
   På Utlängan har jordbruk och boskapsskötsel bedrivits under lång tid. På 
Stenshamn har förekommit slåtter och bete. 
Bristen på skog har många gånger varit  ett problem. Kring åren vid första 
världskriget under 1900-talets början utfördes tre mindre tallplanteringar 
på Utlängan för att  stärka vedförsörjningen och skapa vindskydd. Under 
1950-talets slut gjordes större planteringar med mest tall. Planteringarna 
fick även stor betydelse som viloplats för flyttande fåglar.  
Tallplanteringarna på Utlängan gjorde att  frågan om skog även väcktes på 
Stenshamn. Dåvarande landshövding i Blekinge, Erik von Heland lät sända 
ut 2000 alplantor som planterades men en torrsommar gjorde att endast ett  
t iotal plantor tog sig.  
   Idag har man en annan syn, natur- och kulturvårdare ser inte gärna att det 
gamla kulturlandskapet kvävs av skog utan arbetar för att  det ursprungliga 
beteslandskapet ska bevaras.  
Omkring år 1700 fanns det ett  litet fiskeläge på Stenshamn med cirka 15 
personer. Medan Utlängan enligt uppgifter hade minst en gård vid denna 
tid. Utlängan tros ha varit delad på mitten med slåtteräng i norr respektive 
betesmark i söder.  
   Under 1800-talet odlades även på utmarken på så kallade lyckodlingar 
beroende på den ökande befolkningstillväxten. År 1882 genomfördes laga 
skifte på Utlängan genom att  marken delades upp mellan de fem gårdarna 
på ön. Öns södra del bestod då av betesmark och den norra av slåtteräng 
medan åkern låg på svallsand öster om byn. 
Kring sekelskiftet 1900 fick Utlängan en gård till, genom delning av den 
norra gården till två gårdar. Efterhand som befolkningen ökade bredde 
också bebyggelsen ut sig mer och mer på öarna. Befolkningsökningen 
nådde sin kulmen kring år 1880.  
   Sedan 1950-talet och fram till idag har få kompletteringar av 
bebyggelsen skett på Stenshamn och Utlängan. 

 
Betesmarken och åkerarealen är sedan 1980-talet begränsad på Utlängan. 
Betesgång upprätthålls endast inom två områden på ön. Den odlade 
marken upptar endast en liten del i anslutning till byn. Övrig mark nyttjas 
inte och är därför på god väg att  växa igen med buskar, framför allt har 
enbuskarna tagit  överhanden. Inhägnaderna idag utgörs fortfarande i 
huvudsak av stenmurar.  
   (Jämför kartorna nedan och på nästa sida som bygger på lantmäteri- och 
skattläggningsakter enligt utredningen ”Torhamns ytterskärgård” av 
länsstyrelsen i Blekinge län). 
 
 
Kartorna visar markanvändningen för Stenshamn och Utlängan från 
kring år 1700 till  idag.  
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Markägoförhållanden  
Markägarna i Östra skärgården utgörs idag till största delen av ett  stort 
antal privatpersoner. Den störste enskilde markägaren är staten, därefter 
kommer Karlskrona kommun. För markägoförhållandena på Stenshamn 
och Utlängan se kartan nedan. 
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Östra skärgården idag  
Efterkrigstidens samhällsutveckling har även påverkat skärgårdens villkor 
och dess befolkning. Byggandet av broförbindelserna med början 1937, till 
storöarna, Senoren, Sturkö T jurkö och Hasslö, samt bilfärja till Aspö, har 
inneburit betydligt fördelaktigare förutsättningar för dessa öar än den Östra 
skärgården. Möjligheterna till utveckling och förändring blev därefter en 
helt  annan. Storöarna kunde behålla en stor del av den bofasta 
befolkningen eftersom det blev lätt  att pendla med buss och senare bil t ill 
arbetet. På senare år har storöarnas befolkning t.o.m. ökat. I Östra 
skärgården har trenden varit den motsatta där befolkningen minskat 
kontinuerligt sedan 1950-talet. Under 1880-talet nådde befolkningsantalet 
sin högsta siffra på 1200 personer. Idag bor knappt 100 personer året runt 
vilka framför allt  är pensionärer som är födda här. Avfolkningen har dock 
inte avstannat än utan det finns risk för ytterligare öde öar vintertid.  
Fritidsboendet i skärgården har ökat efterhand som den bofasta 
befolkningen minskat. Idag värderas hav och kust högt som boendemiljö, 
kulturmiljö och rekreationsmiljö. Dessa har en stark dragningskraft och 
utgör grunden för det omfattande friluftslivet samt möjligheten att  utveckla 
turism.  
   Under sommarhalvåret lever skärgården upp och får en befolknings-
ökning med cirka 500 personer. Kort sagt har skärgården utvecklats från ett  
agrarlandskap till ett  frit idslandskap. Eftersom det rörliga friluftslivet har 
ökat har därmed även antalet frit idsbåtar blivit  fler. Gamla hamnar som 
tjänat för fisket får numera ge plats åt frit idsbåtarna medan fiskarstugor, 
torp och gårdar bebos av sommargäster. Det är dock vanligt att  den 
sommarboende befolkningen har släktband till öarna.  
   Karlskrona skärgård har inte haft någon lång tradition av 
turistverksamhet likt Ronneby skärgård eller T just skärgård på ostkusten. 
Det blev inte vanligt att  nyttja den för frit idsändamål förrän under 1950- 
och 60-talen. Anledningen beror till stor del på de omfattande militära 
skyddsområdena. Inte förrän 1997 upphävdes förbudet för utländska 
medborgare att  besöka skärgården i fredstid. Vid höjd beredskap eller när 
regeringen med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap har beslutat om 
tillträdesförbud för utlänningar gäller däremot förbudet.  
 
 

 

 
 
 
 
 
Litteratur: 
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Fritidsboendet i Östra skärgården har ökat efterhand som den bofasta befolkningen 
minskat. 
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Vilka skydd finns för den Östra 
skärgården? 
De traditionella näringarna jordbruk och fiske har format den natur- och 
kulturmiljö som vi kan se i skärgården idag och som på många sätt  är värd 
att  bevara. Det är en kulturmiljö med speciell prägel som har formats av 
det småskaliga sätt  näringarna bedrivits på, ofta i kombination med andra 
verksamheter, och de speciella förutsättningar naturen gett .  
Stora delar av Karlskrona skärgård är riksintressant ur flera aspekter men 
dessa är främst koncentrerade till den östra delen.  
Stenshamn och Utlängan omfattas av riksintresse för natur- och 
kulturmiljövården, friluftslivet, fisket, samt totalförsvaret. Andra intressen 
som omfattar öarna är bland annat skydd för landskapsbilden enligt 19 § 
naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
 
På Stenshamn och Utlängan finns idag inga gällande detaljplaner eller 
motsvarande som skyddar dessa intressen. För att  säkerställa bland annat 
bebyggelsens utformning i de värdefulla miljöerna på öarna, där bland 
annat Stenshamn och Utlängan nämns, skall områdesbestämmelser 
upprättas.  
 
Riksintressen för Stenshamn och Utlängan: 
- Kulturmiljövård 

Stenshamn är ett  välbevarat fiskeläge och att Utlängans 
gårdsbebyggelse härstammar från sent 1600-tal. Enligt 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Blekinge län är Stenshamn och 
Utlängans by representativa för skärgårdsbygden, såväl vad gäller 
bebyggelse som kulturlandskap. 

 
- Naturvård 

Öarna är ett  exempel på en gammal kulturlandskapstyp av utmarkstyp 
präglade av bete och enbevuxna öar. Området är även viktigt för 
fågellivet.  

 
- Friluftsliv 

De är populära utflyktsmål för det båtburna friluftslivet. 

- Fiske 
Området har stor betydelse som lek- och uppväxtområden för ett  antal 
olika fiskarter som bland annat sill och torsk. 

 
- Totalförsvaret 

Hela Karlskrona skärgård utgör riksintresse för totalförsvaret. Området 
har varit  betydande för det svenska försvaret sedan Karlskrona anlades 
år 1680.  

 
Övriga intressen 
- Strandskydd 

Generellt  gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen vid 
normalvattenstånd. Detta kan utökas upp till 300 meter. Strandskydd 
innebär att nya byggnader och anläggningar inte får uppföras inom 
strandskyddsområdet som kan vara till hinder för utövande av 
allemansrätten. Dispens från strandskyddet kan dock medges, efter 
prövning av länsstyrelsen, när det finns särskilda skäl för detta 

 
- Skydd för landskapsbilden 

Hela Östra skärgården omfattas av skydd för landskapsbilden enligt 19 
§ naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. Detta innebär att  det 
krävs tillstånd från länsstyrelsen för att  bland annat exempelvis 
uppföra en ny byggnad. Men när detaljplan eller områdesbestämmelser 
upprättas, skall skyddet upphävs. För det område på öarna som inte 
omfattas av områdesbestämmelser gäller fortfarande skyddet vilket 
exempelvis gör att  inte nya träd kan planteras som har en förändrande 
inverkan på landskapsbilden. 

 
- Bevarandeplan för odlingslandskapet 
 
- Ekologiskt särskilt känsligt område 
 
-    Våtmarker  

Litteratur:  
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Riktlinjer i översiktsplanen och andra 
handlingar 
 
I länsstyrelsens utredning ”Torhamns ytterskärgård” (s. 72) påpekas att  
”för att  värna om ett  äkta och förhållandevis traditionellt 
bebyggelsemönster i Torhamnsskärgården är det angeläget att  bebyggelsen 
begränsas och i framtiden koncentreras till de ursprungliga bymiljöerna”.  
”Ur naturvårdssynpunkt är det oacceptabelt med nybebyggelse inom stora 
delar av skärgårdsområdet. En begränsande faktor för nybebyggelse är 
även möjligheterna att  t ill rimliga kostnader tekniskt kunna lösa vatten- 
och avloppsfrågorna i skärgårdsområdet. Nybebyggelsen kan därför endast 
bli av ringa omfattning.” (I detta fall benämns Östra skärgården som 
Torhamns skärgård.) 
   Översiktsplanen för Karlskrona kommun, Karlskrona.se hänvisar till den 
fördjupade översiktsplanen för skärgården, antagen 1999. I denna anses att  
områdesbestämmelser med krav på bebyggelsens utformning mm, bör 
upprättas för dessa öar. Ny bebyggelse föreslås genom viss komplettering 
av den homogena bebyggelsen på Stenshamn samt ny bebyggelse både 
norr och sydost om Utlängans by. Det är framför allt angeläget med 
nybyggnation i söder i anslutning till den militära anläggningen som är ett  
tråkigt inslag i miljön och behöver förbättras. Ett alternativ är också att  
bygga om själva militäranläggningen. Ett förslag är skärgårdsboende eller 
annan verksamhet i FRA:s (Försvarets Radio Anstalt) anläggning som kan 
utveckla turismen på ön. Anläggningen ska också vid behov kunna 
expandera på de villkor som kommer att  gälla för platsen. Möjligheter till 
ytterligare övernattningar finns om de befintliga ladugårdsbyggnaderna 
inreds.  
   För att  främja det rörliga friluftslivet och utöka övernattnings-
möjligheterna samt för att  rusta upp ladugårdsbyggnaderna är en idé att  
dela in dem till radhus. På så sätt  bibehålls byggnadernas karaktär men 
användningen ändras till fördel för husens framtida tillstånd. 
I utredningen ”Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård” av Blekinge läns 
museum som utfördes inför den fördjupade översiktsplanen, förespråkas 
också att  områdesbestämmelser bör upprättas för öarna 
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Inledning  
I detta kapitel beskrivs Stenshamns och Utlängans karaktärer och typiska 
detaljer för dess bebyggelse och miljö samt faktorerna som format den. 
Bebyggelsen i skärgården har under lång tid utgjorts av väl samlade 
husgrupper med byggnadsfunktioner knutna till de traditionella 
skärgårdsnäringarna fiske och småbruk. Det är Stenshamn och Utlängan 
två levande exempel på. Först i relativt sen tid har bebyggelsen delvis 
kompletterats med en del frit idshus.  
   Kapitlet bygger på egna iakttagelser tillsammans med studier av den 
bebyggelseinventering från 1989 som Blekinge läns museum gjort.  
Kapitlets uppdelning grundas på studier av en kulturhistorisk inventering 
från 1988 över Grebbestad, ett  fiskeläge i Bohuslän, som gjorts av 
Bohusläns museum. En del av faktan har Arne Hjalmarsson som är född på 
Stenshamn, bidragit med vid intervjun.  
 
 
Bebyggelse och miljö - Stenshamn 
 
Stenshamn är tillsammans med Ungskär Östra skärgårdens äldsta 
fiskelägen. Ön har aldrig blivit  skiftad. Därmed är bebyggelsens placering 
ett  exempel på sättet att  bygga i äldre fiskelägen och utgör det bäst 
bevarade fiskeläget i denna skärgård. Bebyggelsen har en väl samman-
hållen helhetskaraktär både åldersmässigt och traditionsmässigt. 
Byggnadernas skala smälter in i öns siluett  på ett  naturligt sätt  men med 
undantag från ett modernare komplex närmast hamnen. Det finns inte 
några landmärken som höjer sig över bebyggelsen eller något som 
avgränsar bebyggelsen förutom havet och ön i sig. Den svagt och jämnt 
sluttande marken ger både överblickbarhet och genomsikt.  
   Själva byggnaderna är i mycket gott skick och bygatan som går tvärs 
igenom byn, kantas av välskötta trädgårdstäppor. Bebyggelsen består  
främst av bostadshus i form av fiskarstugor men också tillhörande uthus.  

De som bodde här var fiskare eftersom det var den enda möjligheten att  
livnära sig på här ute i havsbandet med det utsatta läget. Fördelen med att  
bo här var att  man hade nära till sitt  arbete, dvs. fiskeplatsen. 
   Ursprungligen fanns 24 hushåll som i dagsläget är något fler, 28 stycken 
beroende på senare års kompletteringar och ombyggnader i form av 
fritidshus. Det är endast ett  hushåll som bebos året runt av två personer 
medan de andra nyttjas som fritidsboende. Men det är bara ett  bostadshus 
som är uppfört i syfte att  nyttjas som fritidshus, vilket uppfördes år 1960.  

Stenshamns bebyggelse sedd från Utlängan. 
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Husens lokalisering  
Den befintliga bebyggelsen på ön ligger glest grupperad kring bygatan som 
har sin början vid hamnen. Bostadshusen är placerade med långsidan i öst-
västlig riktning mot bygatan och vänder sig med huvudentréer mot denna. 
Det gamla missionshuset och den äldsta fiskarstugan bryter dock mönstret 
vilka uppförts med gaveln mot vägen. Missionshuset var från början ett  
bostadshus som på 1920-talet byggdes om till missionshus. Det andra är en 
mycket välbevarad fiskarstuga belägen längst i söder på ön. 
   Uthusens placering varierar från att  ligga med långsida eller gavel mot 
vägen. Denna oregelbundenhet beror på att  de uppfördes för att skapa 
vindskydd för själva stugan där man bodde. Man brydde sig inte om den 
vackra utsikten mot havet utan det var viktigare att få lä från de besvärliga 
sydvästliga vindarna.  
 
 

 

 
 
 

Stenshamns bebyggelsemönster. 
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Bebyggelsen på Stenshamn ligger på båda sidor om 
bygatan. 

Missionshuset och ryggåsstugan (se bilden t v) bryter mot bebyggelse-mönstret. De har 
placerats med gaveln mot bygatan istället för långsidan. 
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Tomter och hägnader 
Bostadshusens placering på tomterna varierar men de flesta ligger en bit in 
på tomten. Ingen av tomterna är strandtomter. År 1902 gjordes en 
planmätning och tomtindelning på Stenshamn. Troligtvis är de flesta av 
dagens hägnader uppförda efter att denna hade genomförts. Tomternas 
inhägnader varierar från olika typer till att  saknas helt . Mellan en del 
tomter finns inhägnader i form av låga trästaket i vit  eller röd färg, eller 
nätstaket samt någon enstaka stenmur. Inhägnaderna omgärdar ibland hela 
tomten eller bara delar av den. Några tomter, särskilt  de i södra delen av 
ön, avgränsas med klippta häckar. Avgränsningarna mellan tomterna kan 
även vara diffusa, där hägnader saknas helt.  
 
 
Trädgårdar 
Några allmänna karaktärsdrag för trädgårdarna på Stenshamn kan knappast 
urskiljas då tomternas egenskap vad gäller marktyp varierar från tomt till 
tomt. Ön är mycket låg och karg vilket gör att det är näst intill omöjligt att  
odla på vissa ställen. Det är vanligt att  berg i dagen visar sig i form av släta 
klipphällar. Trädgårdarna är små och består i huvudsak av gräsmattor som 
på sina ställen konkurrerar med berghällarna. Planteringar av tåliga 
stenpartiväxter i bergsskrevorna utgör en del av växtligheten. Träden är få. 
 

Inhägnaderna består i många fall av låga trästaket. Bostadhuset längst bort är den  
moderna villan från 1980-talet. 
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Kommunikationer  
 
Vägar  
Bygatan löper i nord-sydlig riktning, mitt  genom ön och delar bebyggelsen 
i två delar. Den har sin början vid hamnen och fortsätter vidare över det 
smala sundet via en vägbank/bro för att ha sin ändpunkt i Utlängans by. 
Vägbanken mellan Stenshamn och Utlängan byggdes av försvaret 1956. 
Vägen är smal, bara knappt tre meter bred och tämligen rak och 
asfaltsbelagd. Den trafikeras inte av några bilar så dess bredd är tillräcklig 
för den användning den har, här går och cyklar man eller möjligen kör 
traktor och moped. 
   Något gatunät är det egentligen inte tal om. På tvären tar man sig via 
smala upptrampade stigar mellan tomterna, t ill de byggnader som ligger 
längst ifrån bygatan både öst och väst om denna. Gångarna är inte grusade 
utan finns direkt på gräset där ansvarig fastighetsägare klipper gräset själv. 
I Blekinge läns museums utredning från 1998 talar man om ”passager av 
informell karaktär” vilket är vanligt i fiskelägen. 
 
 
Skärgårdstrafik  
För att  ta sig till Stenshamn måste man färdas med båt. Sedan 1980-talet då 
turismen ökade har skärgårdstrafiken drivits av Blekinge Länstrafik. Under 
sommarhalvåret är förbindelserna goda, då det går flera turer om dagen, 
med sin början vid Fisktorget i Karlskrona. Restiden mellan Karlskrona 
och Stenshamn är cirka 1 ½ timme. Under vinterhalvåret är trafikeringen 
betydligt sämre, man kan då endast åka ifrån Yttre Park som ligger cirka en 
mil sydväst om Jämjö. Skärgårdstrafikens tidtabeller medger inte någon 
möjlighet till att  pendla till arbetet t ill och från Östra skärgården.  
 
 
 

 
 
Hamnen  
Mellan åren 1915-1918 byggdes den yttre hamnen på Stenshamn som var 
den första fiskehamnen i sitt slag i området. Innan dess fanns det endast en 
naturhamn med så kallade kåsar, där båtarna kunde förtöjas. Stenen som 
hamnen skulle byggas av fraktades från Bollöarna vid Hasslö och från 
Sturkö. Byggnadsföretaget bekostades av staten eftersom projektet var ett  
så kallat nödhjälpsarbete beroende på rådande lågkonjunktur. År 1932 
byggdes den inre hamnen och hamnplanen, då det också var lågkonjunktur. 
När större båtar började användas under 1950-talet, muddrades en fiskeled 
ut mot havet.  
   Vid hamnen finns det åtta sjöbodar som ligger orienterade mot havet. De 
äldsta byggdes kring 1910. Området mellan bebyggelsen och hamnen 
nyttjades tidigare av garnhagar för fisket.  
   Idag är hamnen mest en turisthamn eftersom det inte finns några yrkes-
verksamma fiskare kvar. Hamnen med dess funktioner omfattar både för 
Stenshamns och Utlängans invånare. Hamnen har allt id varit , då som nu, 
en plats för samling. 

 
 

I hamnen ligger sjöbodar orienterade mot havet. 
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Byggnadstradition och detaljer 
 
H u s e n  
Bostadshusen är i huvudsak byggda av lokala snickare förutom de senast 
uppförda. Trots att  den största delen av bebyggelsen uppfördes under 
1800-talets andra hälft  och i början av 1900-talet med gemensamma 
utgångspunkter som byggnadssätt , -material, och -tradition finns det idag 
inte två bostadshus som är identiska. 
Bostadshusen har en enhetlig skala i 1½ plan och med sadeltak i en 
taklutning på 45 grader, förutom två med brutet tak. Andra gemensamma 
drag är att de allra flesta är i trä och klädda med stående panel. 
   På avstånd upplevs de flesta husen av Stenshamns bebyggelse som röda 
men efter en noggrannare granskning på närmre håll, är det de vita 
bostadshusen som dominerar med endast ett  par gula och röda inslag. 
Missuppfattningen beror sannolikhet på att  uthusens färg i huvudsak är 
faluröd.  
 

 
 
 
 
Grunden 
De hus på Stenshamn som är byggda före 1920-1930-talen har robustare 
stengrunder än de senare uppförda. Från 1930- och 1940-talen blev 
betongsten och gjuten cement de vanliga materialen.  
   Inget bostadshus har källare på Stenshamn vilket är naturligt eftersom ön 
är en klippa i sig och det är dyrt att spränga. Många av husen står med 
grunden direkt på berghällen med en torpargrund på träbjälklager.  
 
Byggnadsstommen 
Byggnadernas stommar är oftast mycket svårt att studera eftersom de är 
dolda bakom panel, isoleringsskivor, tapeter mm. Jag har i detta fall förlitat 
mig helt  på den bebyggelseinventering från Torhamns socken från 1989 
som utförts av Blekinge museum.  
   De flesta husen på Stenshamn har en stomme av timmer vilket beror på 
att  de flesta husen är byggda från 1800-talets andra hälft t ill 1900-talets 
början då timmerstommen var den tidens byggnadsteknik. Under slutet av 
1800-talet började dock hus med en bärande stomme av plank ersätta 
timmerhuset vilket var en följd av sågverksindustrins framväxt. De 
bostadshus på Stenshamn som har en stomme av plank är byggda efter 
sekelskiftet 1900.  
   Det är endast ett  bostadshus som byggts nyckelfärdigt, dvs. med 
monteringsfärdiga delar, på ön. Det är den moderna villa som ligger 
närmast hamnen, vilken uppfördes 1982.  
 
 

Bostadshusen har en enhetlig skala i 1½ plan med sadeltak i en lutning på 45 grader. 
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Planlösningar 
Bostadsbebyggelsen på Stenshamn utgörs av tre olika typer av 
planlösningar beroende på husens ålder. Den absolut vanligaste hustypen 
är parstugan. Av totalt  28 bostadshus, är 21 stycken parstugor, resterande 
är en enkelstuga och övriga med en fri planlösning. De med fri plan utgörs 
av den senare uppförda bebyggelsen, från 1960-talet t ill 1980-talet.  
Parstugan kan sägas vara en förlängd form av enkelstugan då gäststugan, 
som var ett  slags finrum, fogades till enkelstugan på andra sidan förstugan 
och kammaren.  
 
Det finns som sagt endast ett  bostadshus i form av en enkelstuga på 
Stenshamn, vilken är av typen ryggåsstuga. Detta är en mycket gammal 
byggnadstyp. Till skillnad från senare byggnadstyper, hade denna 
ursprungligen inget innertak, utan takisoleringen låg på yttertaket i form av 
halm eller vass och därpå ett lager av grästorv. Byggnaden ligger längst i 
söder, väster om vägen och är byggd någon gång mellan 1850 till 1900 och 
är därmed ett  av de äldsta husen på ön.  
   Typiska proportioner för en Stenshamnsstuga av typen parstuga är cirka 
5,5 x 12 meter, i 1 ½ plan. Utrymmena är små och övervåningens takhöjd 
är bara cirka 1,50 meter. För att  skapa mer utrymme har i en del fall 
vägglivet höjts med cirka 0,7 meter till en takhöjd på cirka 2,20 meter. 
Bottenvåningen består av ett stort kök (stugan), en kammare, en förstuga 
samt ett rum. Köket var en viktig plats med dess vedspis, det var där man 
uppehöll sig mest, en samligsplats på kvällarna för att  umgås. På 
övervåningen finns två sovrum. 
 
Ju äldre huset är desto vanligare är att  det byggts om eller t ill. För att  
ytterligare skapa mer utrymme har flera av bostadshusen byggts till på 
byggnadens baksida, därmed har inte gatubilden förändrats. 
 

Flera bostadshus har byggts till på baksidan. 

Planlösning parstuga 

Planlösning enkelstuga 
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Taken 
Bostadshusens taktyp på Stenshamn är övervägande sadeltak med en 
lutning på 45 grader. Taklutningen på husen har en mycket stor betydelse 
för områdets karaktär av en enhetlig skala. Taken på Stenshamn är också 
viktiga eftersom byggnaderna är låga vilket gör att takfoten ofta ligger nära 
betraktaren.  
   Det är två bostadshus som skiljer sig i takform, vilka har brutet tak eller 
mansardtak som det också kallas. Dessa är uppförda 1935 respektive 1941.  
Det vanligaste taktäckningsmaterialet som används på Stenshamn är röda 
eternitplattor med skiffermönster. Denna typ av eternit  är numera 
förbjuden då den innehåller asbest, men nya typer har tagits fram. Svart 
och röd korrugerad plåt är också ett  material som används i lika stor 
utsträckning som takpannor i antingen rött lertegel eller cementpannor. Ett 
par hus har också papptak. De två hus från 1980-talet har betongpannor. I 
några fall finns också plåttak som imiterat tegel. Det är endast två 
bostadshus som har det gamla enkupiga teglet kvar, en av dem är den 
tidigare nämnda ryggåsstugan. 
 

 
 

 

Två bostadshus på Stenshamn har brutet tak. Det är vanligt med 
eternittak i skiffermönster. 

Sadeltak i 45 grader är den vanligaste taktypen. 
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Fasadmaterial och färgsättning 
 
Fasadmaterial 
De flesta trähus idag har en yttre brädpanel. Paneltyperna varierar 
beroende både på tidsperiod och lokala traditioner. Den vanligaste 
paneltypen är den så kallade locklistpanelen, som är en brädfodring med 
breda bräder och med smalare täcklister över skarvarna.  
Locklistpanelen har fint formade profiler som till skillnad från lockpanelen 
ger ett  vackert spel av ljus och skugga som förändras under dagen.  
Locklistpanelen är också vanligast på Stenshamn, bortsett  från något 
enstaka hus med lockpanel, eternit  eller plåt. Det är de nyare husen som 
har andra material än locklistpanel.  
   Panelavslutningen brukar vanligtvis vara mycket enkel med en 
horisontell lagd list . Men på många hus på Stenshamn avslutas panelen 
med en så kallad bågfris. Denna finns ibland under fönstren eller som 
avslutning på panelen mot takfoten samt på gavelns mitt  som en markering 
mellan över- och undervåning. Att avsluta panelen på det här sättet var 
vanligt fram till kring sekelskiftet 1900. Därefter sågades panelen rakt av 
utan några krusiduller.  
   Husens panel är i huvudsak stående förutom på några hus där liggande 
panel har lagts på byggnadens andra våning vilket kan ha gjorts i samband 
med en förhöjning av vägglivet.  
 
 
 
 
 

Det är vanligt  med bågfriser som 
en vacker avslutning på panelen. 

            Lockpanel            Locklistpanel 
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Fasadfärg  
Ursprungligen var bostadshusen på Stenshamn antingen vita eller röda. På 
senare år har dock andra färger börjat att användas som gult och grönt. 
Men det är trots det fortfarande vitt  och rött  som dominerar fasadfärgerna. 
Av totalt  28 bostadshus är 12 stycken vita och elva stycken röda, därav 
fyra i falurött. Resterande fem stycken är målade i herrgårdsgult, eller en 
ljus nyans av denna, samt ett  grönt hus. Det gröna huset har målats om från 
att  ha varit  vitt  sedan inventeringen sommaren 1989. 
 

De vanligaste fasadfärgerna på Stenshamn är vitt och rött, vilka är de ursprungliga 
färgerna. Under senare år har ett par bostadshus målats i gult samt ett i grönt. 

Ryggåsstugan i söder. 
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Fönster 
De flesta husen på Stenshamn har inte originalfönstren kvar utan har bytts 
ut mot framför allt tvåluftsfönster. Några hus har något gammalt fönster 
kvar och resten nya fönster. Likaså är fönstren i verandorna utbytta. Det 
finns bara två verandor kvar där de gamla fönstren behållits. (Se avsnitt 
förstugor/verandor på nästa sida). 
   De röda bostadshusen har traditionellt vita fönsterbågar och foder medan 
de vita husen har varierande fönsterfärg som vita bågar med grönt, blått  
eller brunt foder. De med gulmålad fasad har helt  vita fönsterbågar eller 
bruna bågar med vitt  foder.  
   En vanlig detalj när det gäller fönsterutformningen på Stenshamns-
stugorna är att  de stående foderbrädorna är lite längre nedtill.  
(Se skiss sidan 39). 
 

Fönstertyper som representerar bostadshusen på Stenshamn. De flesta finns 
även på Utlängan.  
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Dörrar 
Eftersom det är en plantyp som dominerar, parstugan som tidigare nämnts, 
överensstämmer också dörrplaceringen vanligtvis från hus till hus med 
samma planlösning. Generellt brukar tumregeln vara, vilket också gäller 
Stenshamn, att  köksdörren/entren är enklare utformad än 
huvudentren/ytterdörren mot gatan. (se avsnitt förstugor/verandor) 
   Dörrarna har inga speciella karaktäristiska drag likt gamla fiskelägen i 
Skåne som Simrishamn och dylikt. Här är variationen stor, många har en 
modern prägel och det finns få original. Många dörrar är från  
1940-50-talen då en stor moderniseringsvåg drog över landet. Dessa dörrar 
har ofta en glasad överdel och är klädda med masonite eller stående brädor 
som är lackade eller målade i färger som vitt , brunt, rött, blått eller grönt. 
Det finns ett  par mycket vackra dörrutformningar på de verandor där de 
gamla fönstren behållits, med dubbla spegeldörrar och med fönster upptill.  

Förstugor/verandor 
Stugorna är, som tidigare nämnts, placerade med långsidorna mot vägen. 
De allra flesta bostadshusen har en utbyggnad på framsidans mitt  i form av 
förstuga eller en inglasad veranda som vetter mot gatan. Det är dock bara 
ett  par bostadshus som har sina orginalfönster kvar i verandan. Dessa är 
små och mycket dekorativa och ger en vacker syn mot vägen, och är lite av 
en skrytsida. De flesta har bytt ut fönstren för att  ersätta dem med vanliga 
exempelvis tvåluftsfönster. På ett par hus har verandan tagits bort helt och 
ersatts med endast en dörr och ett  litet skärmtak. På de bostadshus med 
förstugu-utbyggnad varierar dörrens placering, antingen på dess kortsida 
eller mitt  fram på långsidan.   
 
 
 
 

Det finns bara ett par bostadshus med veranda där orginalfönstren och den gamla 
dörren finns kvar. 

De flesta bostadshusen har en utbyggnad på framsidans mitt i form av en förstuga 
eller en inglasad veranda som vetter mot gatan. 
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Snickerier och andra detaljer 
Under 1800-talets sista decennier formades mycket av den arkitektur som 
vi idag anser är utmärkande för kustbebyggelse. Omsorgen om husens yttre 
blev varje husägares intresse. Till bilden av panel, vit oljefärg och verandor 
hör också snickerier i stor mängd. Det vi numera kallar snickarglädje.  
I Stenshamn har några av bostadshusen smyckats med snickarglädje på 
taksprång och även på vindskivor i form av spåntad panel som bärs upp av 
taktassar. I många fall har dessa takprydnader tagits bort eftersom de är 
mycket arbetskrävande i underhåll och hårt utsatta för väder och vind. Det 
är bara på ett  fåtal hus de finns kvar.                 
   Frontespisen var fram till 1940-50-talen det vanliga sättet att  lyfta taken 
på. Frontespisen är ett  utskjutande mittparti på en byggnad ovanför 
taklisten. På Stenshamn finns endast frontespisar på de två hus med brutet 
tak. (Se bild sidan 34) 
   Bågfrisen är som tidigare nämnts en vanlig dekor som avslut på panelen, 
bland annat längst upp mot takutsprånget eller för att  markera första 
våningens slut på fasadens gavel. För att  framhäva den har den på de röda 
husen, målats vit .  
   Som också nämnts tidigare har flera av bostadshusen på Stenshamn en 
särskild detalj när det gäller fönstren. De stående foderbrädorna har fått  en 
lite längre avslutning nedtill vilket gör att fönstret ser mer avlångt ut. En 
annan vanlig dekoration är knutlisterna som hör bostadshusen till vilka 
oftast målas vita oberoende av fasadfärg.  
   Fönsterluckor finns endast på ett  av de nyare husen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taktassar i taksprånget är en vanlig dekor. 

Fönster med förlängt foder är 
en vanlig detalj på Stenshamns 
bostadshus. 
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Komplementbyggnader (ekonomibyggnader) 
Förr var det vissa byggnader som var obligatoriska till en fastighet på 
Stenshamn. Dessa var av tre slag; vedbod (4x9 m), brygghus  
(3x4 m) samt torrdass. I brygghuset fanns en öppen spis där man kokade 
tvätt och färg mm. Förr hade i stort sett varje fastighet också en så kallad 
”grisahodda” där man födde upp hushållsgrisen. Denna byggnad var cirka 
2x2 meter och hade en inhägnad på cirka 2x3 meter. Taket var av typen 
pulpettak. Idag finns endast ett  par av dessa hus kvar. 
   Överhuvudtaget finns det idag fortfarande många av dessa 
komplementbyggnader bevarade på Stenshamn. Fasaderna är i trä, 
antingen i locklistpanel eller lockpanel och färgskalan övervägande 
faluröd. Inslag av gulmålade uthus förekommer men därutöver är 
variationen minimal. Takformen domineras av sadeltak där materialen 
framför allt  utgörs av plåt, papp, och tegelimiterad plåt. Byggnadernas 
takfärg är i huvudsak svart. Dörrarnas färg varierar, de kan till exempel 
vara gröna, gula, eller blå. Fasaddekorerna utgörs mest av vitmålade 
knutlister och vindskivor.  
När det gäller komplementbyggnadernas fönstertyper så har de stor 
variation. Men de är i regel små och med spröjs. 
   Det är vanligt att  nästan varje fastighet har en källare på tomten, där 
typen i en del fall är stenkällare som är byggda kring 1900.  
Idag har många av komplementbyggnaderna en annan användning. Flera 
uthus, brygghus och bodar har inretts t ill gäststugor där, i en del fall, större 
fönster satts in med utsikt mot havet. Även ett antal nya byggnader för 
gäststugor har byggts under 1960- och 1980-talet. Under 1980-talet 
uppfördes även en del byggnadslovsfria byggnader så kallade friggebodar 
som också används som gäststugor och dylikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uthusen har stor betydelse för karaktären på Stenshamns bebyggelsemiljö. 
De flesta har sadeltak men...  

...det förekommer även pulpettak. 
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Bebyggelse och miljö - Utlängan 
 
Utlängan är exempel på en annan del av skärgårdsekonomin, jordbruket. 
På Utlängan finns totalt  t io bostadshus, varav åtta stycken ligger i 
Utlängans by. Idag har ön endast två åretruntboende men flertalet 
frit idsboende. Norr om byn, vid Grepehall, ligger ett  frit idshus som varit  
en fiskarstuga. Ursprungligen har denna byggnad legat på fastlandet och 
flyttats hit  kring år 1915. Vid öns södra sida finns Utlängans fyr med 
tillhörande fyrvaktarbostad och uthus. Fyren är numera nedlagd men 
byggnaderna är mycket välskötta och välbevarade.  
   Den befintliga bebyggelsen i Utlängans by är heterogen men med 
enhetlig skala, material och placering. Ladugårdsbyggnaderna utgör 
huvudkaraktären i byn. 
   En militär anläggning, avlyssningsstation, FRA, (Försvarets Radio 
Anstalt), ligger i anslutning till byn och är den första bebyggelsen som man 
möts av när man kommer via vägen från Stenshamn. Anläggningen 
uppfördes 1956 men upphörde sin verksamhet 1999-2000. Byggnaderna 
består av baracker i ett plan med liggande träpanel i röd färg tillsammans 
med ett flera meter högt torn som reser sig över allt  annat. Området 
inhägnas av högt nätstängsel. I samband med uppförandet av anläggningen 
byggdes även bron/vägbanken mellan Utlängan och Stenshamn. Mitt bland 
gårdsbebyggelsen på Utlängan påminns man ytterligare om försvarets 
tidigare verksamhet. I en av ladugårdsbyggnaderna har ett  så kallat 
teodolittorn uppförts för avstånds- och bäringsmätning. Tornet byggdes 
under andra världskriget men kom att  kompletteras med en 
radaranläggning för närspaning under 1950-talet. Radarn var en av 
spärrbataljon Torhamns underrättelseenheter. 
 

 
Husens lokalisering 
Utlängans gårdsbebyggelse har rötter i sent 1600-tal enligt skriftliga källor. 
Dess bebyggelsemönster har skapats efter vindförhållandena. 
Ladugårdsbyggnaderna har placerats med långsidan i öst-västlig riktning 
för att skapa ett  behagligare klimat mot de ostliga vindarna från havet. 
Innanför ligger bostadshusen, med tillhörande trädgårdar och uthus i skydd 
för vinden. Ladugårdarna ligger som en mur mot vägen och skapar en 
tydlig privat del innanför eftersom siktlinjerna är få in mot tomterna från 
vägen. Även känslan av privat zon är stark.  
   Uthusens placering följer också i huvudsak rytmen med långsida i öst-
västlig riktning som den övriga bebyggelsen. Det är dock en av de fem 
ladugårdsbyggnaderna som skiljer sig från mönstret, den första vid vägen 
från Stenshamn. Denna har byggts med gaveln mot vägen istället.  
Likaså har bostadshuset placerats med gaveln mot vägen till skillnad från 
de andra bostadshusen som ligger i samma riktning som tillhörande 

Bebyggelsemönster Utlängans by.  
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ladugårdar. All bebyggelse, förutom en avvikare, ett  bostadshus från 1980-
talet, har uppförts på den västra sidan om vägen. Det nordligaste 
bostadshuset i byn uppfördes också i en jordbruksfastighet men tillhörande 
ladugård och uthus är numera rivna. Av gamla kartor kan utläsas att dess 
ladugård låg norr om bostadshuset i vinkel likt den första ladugården i 
söder, fast spegelvänd. Denna placering gjorde att  byns bebyggelse 
omslöts både i norr och söder. Avsikten med placeringen var troligen även 
i detta fall för att  skapa lä för de svåra vindförhållandena. Med tanke på att  
det t idigare fanns betydligt mindre skog på ön var vinden ett  problem som 
måste mildras på alla sätt .  

 
 

Under andra världskriget uppfördes ett s.k. teodolittorn för 
försvaret. 

Bebyggelsemönstret i Utlängans by har skapats efter vindförhållandena. 
Ladugårdsbyggnaderna har placerats med långsidan i öst-västlig riktning för 
att skapa lä för vinden. 

Försvarets Radio Anstalt ligger i anslutning till byn. 
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Tomter och hägnader 
Tomterna är inbäddade i grönska och relativt stora med en orientering i 
öst-västlig riktning likt bebyggelsen. De inhägnas av stenmurar som är ett 
karaktäristiskt drag för Utlängan. Stenmurarna omger oftast hela tomterna, 
men i något fall finns nätsstaket mellan mangård och fägård.  
 
Trädgårdar 
Marken är betydligt bördigare på Utlängan än på Stenshamn. Trädgårdarna 
är stora och lämpade för odling men består idag trots det i huvudsak av 
gräsmattor beroende på att  alla utom ett är frit idshus. Trädgårdarna har 
många träd för att  på så sätt även bidra till vindskydd. 
 
Kommunikationer  
Vägen som har sin början vid hamnen på Stenshamn, sträcker sig till sin 
inledning rakt söder ut över ön Stenshamn, för att  sedan fortsätta via en 
vägbank över till Utlängan. T ill en början på Utlängan, löper den nästan 
spikrakt, tvärs över de låga och enbusktäta strandmarkerna för att därefter 
möta en korsning med en grusväg söderöver, mot fyrvaktarbostället, innan 
den gör en tvär sväng upp mot själva byn. En anledning till dess placering 
är troligen att  vägen inte hade Utlängans by som mål utan den militära 
anläggningen eftersom vägen anlades av försvaret 1956. Innan vägbanken 
anlades över det smala sundet kallat Korran var den så kallade 
Getabrobryggan vid Utlängans norra sida förtöjningsplats för båtarna. 
(Se karta s 18). Härifrån ledde en stig till Utlängans by vilken passerade 
förbi platsen där det medeltida kapellet låg vid det så kallade Kyrkestycket. 
Kommunikationen mellan öarna skedde genom att  man rodde över det 
smala, steniga sundet. Idag servar Stenshamns hamn inte bara för själva 
Stenshamn utan även för Utlängan, som enda angöringsplats, med 
funktioner som bland annat postbåt och skärgårdstrafik. 
(Se avsnitt Stenshamn, kommunikationer s 31).  
 
 

Vägen från Stenshamn över till Utlängan löper rakt genom de 
enbusktäta strandmarkerna. 
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Byggnadstradition och detaljer 
 
H u s e n 
Nästan hälften av alla bostadshusen är uppförda mellan 1850-talet och 
1880-90-talet. Två bostadshus är byggda kring 1900, ett hus 
återuppbyggdes 1925 efter en brand. Därutöver är två byggda på senare år, 
ett  i slutet av 1950-talet samt ett  i mitten på 1980-talet. Det finns dessutom 
ett  alldeles nytt bostadshus som inte är riktigt klart ännu. Detta smälter in i 
miljön på ett naturligt sätt. Gemensamt för bostadshusen är att de är 
byggda i 1 ½ plan och de flesta med en taklutning på 45 grader. I regel är 
bostadshusen på Utlängan bredare och större än på Stenshamn vilket gör 
att  taklutningen inte uppfattas som densamma. Det finns dock ett  par av 
bostadshusen på Utlängan som har liknande proportioner som de gamla 
fiskarstugorna på Stenshamn. 
 
Grunden 
Bostadshusen vilar i huvudsak på en grund av sten eller betong. Fyra av 
bostadshusen i byn har källare. På ett  par av husen har källaren byggts 
senare i samband med utbyggnad av vinkel respektive veranda. Endast ett 
av husen har källare under hela byggnaden. 
 
Byggnadsstommen  
Bostadshusen är uppförda i huvudsak av en stomme i t immer medan något 
undantag har plankstomme.  
 
Planlösningar 
Den dominerande planlösningen är, liksom på Stenshamn, parstugan 
medan två hus har en fri plan. Dessa är uppförda 1957 respektive 1985. 
Det är flera av bostadshusen där om- eller t illbyggnader har genomförts i 
början av 1950-talet. Ett  par bostadshus som är parstugor har byggts till i 
form av en vinkel på byggnadernas baksida. Tre bostadshus har 
kompletterats med en inglasad veranda under 1900-talets början. 
 

 
 
 
Taken 
Takformen på alla bostadshusen på Utlängan utgörs av sadeltak där 
flertalet har en lutning på 45 grader. Takmaterialen varierar dock, men de 
flesta bostadshusen har tak med någon form av takpannor i röd färg, 
antingen lertegel eller cement. Den röda färgens nyans beror på dess 
material och ålder. Röd eternit  med skiffermönster och svart plåttak 
förekommer också. Fyrvaktarbostället är det enda bostadshuset med 
papptak, vilket är i grönt som harmonierar med fönstrens gröna färg. 
Fiskarstugan vid Grepehall är välbevarad även inom denna del då den har 
det gamla tegeltaket kvar med enkupiga pannor.  

Det nyuppförda bostadshuset i Utlängans by smälter väl in i miljön. 
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Fasadmaterial och färgsättning 
Bostadshusen i Utlängans by utgörs framför allt  av träfasader i 
locklistpanel förutom ett  som har lockpanel. Det med lockpanel är ett  av de 
nyare husen som uppfördes under 1980-talet. Det finns också ett undantag 
från trähusen, ett  t idstypiskt fall med vita eternitplattor från 1950-talet.  
   Fasadfärgerna i Utlängans by är liksom i Stenshamn dominerade av vita 
bostadshus, där av totalt  åtta hus är hälften vita. Resterande bostadshus 
utgörs av ett  falurött, två gula (ett i herrgårdsgult respektive ett  i ljusare 
nyans av denna), samt ett  hus i latexröd fasad.  
   Sedan inventeringen sommaren 1989 har ett  hus i Utlängans by målats 
om, från att  ha varit  herrgårdsgult t ill numera röd fasad. 
   Den gamla fiskarstugan vid Grepehall är i trä, klädd med locklistpanel 
och faluröd till färgen. Fyrvaktarbostället är likaså i locklistpanel men har 
målats med vit  oljefärg.  
 
Fönster 
Bostadshusens fönstertyper varierar. Det är främst nya fönster i form av 
tvåluftsfönster som ersatt  de gamla. Men de gamla fönstren med fyra- och 
sexspröjsfönster förekommer också. Det finns även andra sorter som något 
treluftsfönster som blev vanligt under 1930-talet. Bostadshuset från 1980-
talet har endast perspektivfönster. Fyrvaktarbostället är ett  av de få hus 
som har sina gamla fönster kvar. Det har även fönster av en originell typ 
där trelustsfönster fått korslagda spröjs. 
   När det gäller fönstrens färger är vita vanligast men det finns även några 
med röda eller blåmålade fönsterbågar vars mittpost är vit.  
(Se även skiss sidan 37 för exempel på fönstertyper.) 
 
Dörrar 
Gemensamt drag för alla bostadshusen i byn är att de har någon form av 
huvudentré på framsidans mitt . Utformningen av ytterdörrarna utgörs av en 
modern karaktär. Det är vanligt med masonitedörrar eller med stående 
brädor och med ett  fönster i överdelen. Ett par hus har ett mindre skärmtak 
över entrén som skyddar dörren från väder och vind. De bostadshus med 
veranda har spegeldörrar med samma små fönsterrutor som verandan i 
övrigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektivfönster     Originell spröjssättning 
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Förstugor/verandor 
Som nämndes ovan har alla bostadshusen i byn huvudentrén på framsidans 
mitt vänd mot vägen. Samtliga, utom två byggnader, har en utbyggnad mot 
vägen i form av en inglasad veranda eller förstuga. De två undantagen har 
skärmtak över entrén istället.  
   Bostadshuset längst i norr är det enda huset som har en öppen veranda 
med balkong ovanpå.  
   I Utlängans by finns två bostadshus med gamla karaktäristiska verandor. 
Fyrvaktarbostället har också veranda där de gamla små fönstren och 
verandadörren behållits. Dessa är mycket detaljrika där spröjsarna bildar 
vackra mönster mellan de små fönstren. 
 
Snickerier och andra detaljer 
Bostadshusen på Utlängan har generellt enkla utformningar med 
sparsmakade detaljer. Den vanligaste fasaddekoren på bostadshusen är 
knutlister i vit färg. I byn är det bara ett  hus som har smyckats med 
bågfriser i takfot och på gavel. Både fyrvaktarbostället i söder och 
fiskarstugan i norr har dekorerats med bågfriser.  
Dekorer som tassar på vindskivorna förekommer också.  
   Två bostadshus i Utlängans by har försetts med en takkupa på dess 
framsida vilket ger extra ljus på byggnadens halvplansvåning. 
   Det nordligaste huset i byn har fått  en frontespis med ny snickarglädje 
på dess framsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett av de få bostadshus i Utlängans by där den karaktäristiska verandan finns kvar. 

Det nordligaste bostadshuset i byn 
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Ekonomibyggnader 
I Utlängans by finns fem ladugårdsbyggnader vilka har en mycket viktig 
prägel på bebyggelsemiljön. Som tidigare nämnts ligger alla med långsidan 
längs med vägen förutom den sydligaste som tillsammans med ett  uthus 
bildar en vinkel.  Ladugårdarna är byggda under 1900-talets första del, 
varav de två äldsta är byggda kring 1900. Gemensamt för byggnaderna är 
att  de är uppförda i trä med locklistpanel och har målats med falu rödfärg. 
Fasaden på ett  par ladugårdar har under senare år kompletterats med plåt 
som skydd. De två äldsta ladorna har förutom locklistpanel på fasaden 
även så kallade skiftesverk. Skiftesverket är en mycket gammal 
väggkonstruktion som är äldre än det knuttimrade timmerhuset. Det är en 
virkessparande konstruktion där de liggande plankorna passades samman 
för att ge bästa möjliga täthet.  
   När det gäller ladugårdarnas tak, är materialet som används korrugerad 
grå eternit  och korrugerad plåt i grön och roströd färg.  
   Dekorer brukar vara ytterst sparsmakade på ekonomibyggnader. Några 
av ladugårdarna har vindskivor målade i vitt . Ladugårdarnas fönster, 
särskilt  nockfönstren är dekorer i sig som förhöjer hela intrycket av 
fasaden.  

 
Likaså är de små fönsterrutorna som är placerade i ett  långt band i gavelns 
mitt en intressant fönstersättning som är tilltalande. (Se bilden.) 
Tyvärr är inte alla ekonomibyggnaderna i det välvårdade skick som 
bostadshusen har, utan exempelvis fattas glasrutor i fönstren och rödfärgen 
har för länge sedan gått  bort.   
   Ytterligare byggnader som hör till gårdarna är brygghus, bodar och 
källarvind. Takformen på dessa varierar mellan traditionellt  sadeltak och 
brutet tak. Takmaterialen utgörs främst av röd korrugerad plåt men svart 
korrugerad plåt, grå eternit  samt cementpannor förekommer också. 
Uthusen är också i trä klädda med locklistpanel och målade i falu rödfärg. 
På magasinens övervåning förvarades säden medan på bottenvåningen 
hade man förr en potatiskällare och ett  utrymme där man förvarade 
mjölken. Källarvinden hade olika funktioner, där fanns tvättstuga och 
brygghus och ibland kunde även mjölken förvaras här. (Se bilden på nästa 
sida längst ner till vänster). 
 
 

Fönstren på ladugårdarna förhöjer hela intrycket av fasaden. Fönstertyper representativa för ekonomibyggnaderna. 
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Trädgårdarna hägnas in med stenmurar. 

Ekonomifastigheten i söder där ladugård och uthus bildar en vinkel. 

Litteratur  
Hidemark, O. m fl. (1995) Så renoveras torp och gårdar 
Blekinge läns museum (1998) Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård, 
utredning  
Kulturminnesvårdsprogrammet. för Blekinge län del II 
Tanums kommun (1994) Kulturhistorisk inventering över Grebbestad 
www.marinmuseum.se/BFK_anl_ostra_skarg_utlangan.htm 

Sadeltak är vanligast på ekonomibyggnaderna men det förekommer även några 
med brutet tak. 
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Sammanfattning av bebyggelsen 
Stenshamns fiskeläge har en sammanhållen bebyggelse vad gäller både  
proportioner och material. Bostadshusen har i regel måtten 12 x 5,5 meter 
och sadeltaken en lutning på 45 grader. Detta har stor betydelse för  
bebyggelsens helhet. På Utlängan är däremot husen oftast större och med 
varierande mått vilket gör att takvinkeln uppfattas olika. Men trots det är 
skalan ändå enhetlig. Ett par av bostadshusen i Utlängans by har 
moderniserats under senare år där de fått  mer individuella utformningar.  
   Bebyggelsekaraktären på Stenshamn är starkt sammanhållen och med ett  
mer utsatt läge än på Utlängan. Där blir felaktiga åtgärder som till exempel 
tillbyggnader eller renoveringar lätt ett  störande inslag i miljön. På 
Utlängan ligger bebyggelsen dold från vägen bakom träd och framför allt  

 
ladugårdsbyggnaderna. Placeringen av ny bebyggelse på Utlängan är 
särskilt  av betydelse för anpassningen till den befintliga miljön. En felaktig 
placering av en byggnad har dock redan skett , ett  bostadshus från  
1980-talet. Detta ligger på den östra sidan om vägen till skillnad från den 
övriga bebyggelsen som placerats på den västra sidan.  
   På Stenshamn är det viktigare att  särskild hänsyn tas vid val av material 
och färg medan själva placeringen av byggnaderna är av mer betydelse på 
Utlängan. Områdesbestämmelserna blir därmed inte fullt  lika hårt 
reglerande på Utlängan som på Stenshamn.                                            
 

Illustrationen sammanfattar egenskaperna för bostadshusen på 

Stenshamn och Utlängan. 
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Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 16 §  
Områdesbestämmelser (1999-01-01)   
För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan 
områdesbestämmelser antas för att  säkerställa att  syftet med 
översiktsplanen uppnås eller att  ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken tillgodoses.  
Lag (1998:839)  
 
Områdesbestämmelser eller detaljplan  
 
Områdesbestämmelser  
Områdesbestämmelsernas syfte är att  reglera användningen av mark och 
vatten samt bebyggelsemiljöns kvaliteter. Vidare är syftet att utgöra ett  
komplement till översiktsplanen för att  trygga syftet med denna eller 
t illgodose riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB).  
Särskilt  på landsbygden och i mindre tätorter som inte har någon detaljplan 
där man inte vill reglera så hårt, är områdesbestämmelser lämpliga. Vid 
bevarande, ändring eller komplettering av bebyggelse kan enhetliga krav 
sättas mot många fastigheter genom områdesbestämmelser, därmed ges 
kommunen möjlighet att  förhindra icke önskvärda förändringar och får 
kontroll över utvecklingen för användningen av mark och bebyggelse. 
Det är endast ett  fåtal frågor eller kanske bara en som regleras med 
områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser saknar krav på 
genomförandetid och ger inte heller någon byggrätt eller rätt  för 
kommunen att  lösa in mark. 
   Områdesbestämmelserna gäller t ills att de ändras eller upphävs. 
Detaljplan och områdesbestämmelser kan inte vara gällande samtidigt. Om 
detaljplan antas på ett område med områdesbestämmelser upphör dess 
giltighet automatiskt. Områdesbestämmelser kan inte heller upprättas för 
ett  område som redan omfattas av detaljplan. 
   T ill skillnad från vad som gäller för vissa detaljplaner behövs det inte 
göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför antagandet av  
områdesbestämmelser. Miljöbalksutredningen föreslog att  detta skulle 
krävas i vissa fall, men regeringen såg inga skäl t ill detta. Enligt regeringen 
får det dock antas att kommunerna, utan formella krav i lagstiftningen,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kommer att  utveckla metoder för konsekvensbeskrivningar när det gäller 
områdesbestämmelser. 

Områdesbestämmelser är lämpliga: 
 
• När behovet av reglering är begränsat 
• När behovet är av mer övergripande karaktär 
• När kommunen behöver handlingsberedskap 
• När kommunen vill förhindra förvanskning och upplysa 

fastighetsägare. 
 
Detaljplan  
Detaljplanen är mer detaljerad än områdesbestämmelserna. Den är normalt 
nödvändig för att  reglera hur större förändringar i bebyggelsen ska 
utformas och genomföras. Planinstrumentet används oftast i samlad 
bebyggelse och i tätorter. Genom detaljplaneläggningen markerar 
kommunen sin vilja att  genomföra en förändring och skaffar sig också 
rättsliga medel att  göra det. Genomförandetiden för en detaljplan ska vara 
minst fem år och högst femton år. Under den här tiden får inte planen 
ändras, ersättas eller upphävas men om nya förhållanden inträffar som inte 
kunnat förutses vid planläggningen, kan den det.   
   Vid valet av detaljplan eller områdesbestämmelser är det viktigt att 
analysera vad som är det verkliga regleringsbehovet och vilka 
problemställningarna är. Exempelvis vad är problemet som ska lösas? 
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behövs en definitiv lösning eller är det tillräckligt med en översiktlig eller 
mindre långtgående reglering?  
Det är den tilltänkta markens användning och läge som avgör valet mellan 
detaljplan och områdesbestämmelser. Om regleringen behöver vara 
fullständig eller bara täcka några frågor är en annan fråga. Markens 
användning kan inte regleras utförligt med områdesbestämmelser vilket 
heller inte är meningen. Med en detaljplan är regleringen däremot betydligt 
mer hård och ingående. En detaljplan skulle exempelvis vara för hårt 
reglerande i en bymiljö medan områdesbestämmelser skulle vara mer 
passande. Däremot om det aktuella området, som ska regleras, ligger i en 
tätort skulle områdesbestämmelser inte vara ett  t illräckligt planinstrument 
eftersom det krävs en högre detaljeringsgrad.  
 
Tre olika typer av områdesbestämmelser 
Det områdesbestämmelser upprättas för kan indelas i tre olika 
huvudgrupper: reglering av mark- och vattenanvändning, bebyggelsens 
egenskaper samt administrativa frågor.  
 
1. Reglering av mark- och vattenanvändning 
 
Exempel: 
- för att skydda en kulturmiljö mot visuellt  störande förändringar,  
- för att reservera ett  vattenområde för fiskodling, 
- för att avsätta mark för en framtida väg. 
 
2. Reglering av bebyggelsens egenskaper  
 
Exempel: 
- för att reglera underhållsåtgärder på bebyggelse av kulturhistoriskt 

värde, 
- för att reglera tillbyggnader och andra ändringar samt nya byggnader i 

värdefull miljö, 
- att  reglera rivningsförbud, 
- att  reglera storleken på fritidshus och tomter. 
 
3. Reglering av administrativa frågor 

Exempel: 
- för att höja lovplikten till att  omfatta underhållsåtgärder på 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
- för att i en värdefull miljö utvidga lovplikten till att  omfatta 

fasadåtgärder och rivning, 
- för att befria från lovplikt i industriområden eller i andra områden där 

några allmänna eller enskilda intressen inte behöver bevakas.  
 

 
Lovplikten 

Med lovplikt menas bygglov, marklov, och rivningslov så kallade 
administrativa bestämmelser. Plan- och bygglagen (PBL) anger en 
generell lovplikt och en mer omfattande generell lovplikt, den senare 
gäller för områden med detaljplan. Meningen är att  lovplikten ska 
kunna variera från område till område, beroende på bebyggelsens 
behov. Med detaljplan eller områdesbestämmelser kan man bestämma 
hur hög lovplikten ska vara genom att  höja eller sänka den generella 
lovplikten för ett  område med värdefull miljö.  
 
Generell lovplikt innefattar:   
• uppförande av byggnader 
• t illbyggnader 
• ändrad användning av byggnad 
• avsevärda förändringar av en byggnads planlösning, 
• ändring i bärande delar 
• installera eller ”väsentligt” (påtagligt) förändra ventilation,  
• avlopp, eldstäder, hissar mm. 

 
Lovplikten för ett område med detaljplan omfattar ytterligare punkter: 
• omfärgning, byte av takmaterial och fasadbeklädnad samt andra  
• arbetsföretag som betydligt ändrar byggnadens utseende,  
• byggande och förändring av ekonomibyggnader, 
• marklov för schaktning och utfyllnad, 
• rivningslov. 
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 Översiktsplanens förhållande till 
områdesbestämmelser 
Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Den bör inte vara för detaljerad men den ska ge vägledning för framtida 
planering och ge en god överblick i de stora sammanhangen samt fungera i 
ett  långsiktigt perspektiv. Översiktsplanens riktlinjer och syften för 
markanvändningen i kommunen är inte bindande för varken enskilda eller 
myndigheter. För att  syftena skall fastställas juridiskt krävs att  en 
detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas. Det är därför viktigt att 
man redan i översiktsplanen tar ställning till vad som är värdefullt  och 
vilka områden som behöver skyddas till exempel med hjälp av 
områdesbestämmelser, för att  kommunen ska kunna ha kontroll över 
utvecklingen.  
   I översiktsplanen ska de områden som kommunen vill att  
områdesbestämmelser ska upprättas för tydligt utpekas. Även syftet med 
dessa ska uppges. Om detta inte klart framgår i översiktsplanen måste det 
göras en granskning av denna eller en särskild fördjupad översiktsplan 
innan områdesbestämmelser kan fastställas.  
   Detta är det bästa utgångsläget för att göra områdesbestämmelser. I 
översiktsplanen skall också redovisas hur kommunen avser att  t illgodose 
riksintressen enligt miljöbalken (MB).  
   Om översiktsplanen ändras så att fastställda områdesbestämmelser inte 
längre stämmer överens med denna, utan strider mot översiktsplanen bör 
även områdesbestämmelserna ändras eller upphävas. 
 
Krav på utformningen av 
områdesbestämmelser 
En analys av miljön är förutsättningen för att kommunen ska kunna ta 
ställning till vilka karaktärsdrag som behöver regleras. Det kan också vara 
fråga om att  skärpa kraven för någon eller några viktiga drag i 
bebyggelsen. Ibland kan det vara svårt att  med några få bestämmelser 
fånga det karaktäristiska, särskilt  när det är variationen som är det typiska. 
En bestämmelse kan då vara mer generellt  utformad. Som tolkningshjälp 
till bestämmelserna finns beskrivningen.  
 

 
 
Eftersom områdesbestämmelsernas innehåll kan variera kraftigt från att  
avse någon enstaka fråga till att  mer likna en detaljplan, är de ingående 
handlingarna inte detaljreglerade. Lagen talar bara om ”en handling” och 
att  det vid upprättandet skall finnas en fastighetsförteckning.  
Grundläggande krav är att  handlingarna ska utformas så att  det tydligt 
uppfattas vad som är syftet med regleringen dvs. om den avser förändring 
eller bevarande. Vid själva upprättandet av områdesbestämmelserna är det 
viktigt att  utforma dem entydigt och exakt, så att  det framgår tydligt vilka 
bestämmelser som gäller för respektive fastighet, annars kan det lätt  bli 
missförstånd och oklarheter. 
 
Handlingar till områdesbestämmelserna är:  
 
Plankarta: som visar bestämmelsernas geografiska omfattning. Den kan 
grundas på ett enkelt underlag till exempel en uppförstorad ekonomisk 
karta, vilket är en fördel vad gäller både tid och kostnader jämfört med att  
upprätta en detaljplan. 
 
Bestämmelser: Bestämmelserna bör förses med beteckningar och ställas 
upp med tydligt inbördes sammanhang. Om det är möjligt kan texten 
skrivas invid plankartan, annars i samma handling som beskrivningen. Det 
är viktigt att  tydligt skilja på vad som är själva bestämmelserna och vad 
som är skälet t ill dem samt annan text. Om bestämmelserna och annan text 
inte är skilda från varandra är det lätt  att t illämpnings- och 
tolkningsproblem mm, uppstår.  
 
Beskrivning: av områdesbestämmelserna ska redovisas i en särskild 
handling. Där ska framgå utgångspunkterna i översiktsplanen och andra 
översiktliga program, syften och motiv till de utformade 
områdesbestämmelserna samt argumenten till varför områdesbestämmelser 
valts som regleringsform. För att förtydliga ytterligare kan illustrationer, 
bakgrundsmaterial mm, tas med.  
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Sammanfattande jämförelse mellan 
detaljplan och områdesbestämmelser 
 
• Det är bara detaljplan som medför fördelning av byggrätter, rätt  för 

kommunen att  lösa in mark och genomförandeskyldighet.  
• Lovplikten kan ändras både i detaljplan och områdesbestämmelser 

men den är allmänt mer omfattande i detaljplan.  
• I detaljplan ska användningen av marken klargöras. Medan i 

områdesbestämmelser angivs endast grunddragen i hur marken får 
användas. I områdesbestämmelser får inte marken uppdelas i kvarter 
och allmän plats.  

• Vid områdesbestämmelser är det viktigt med kopplingen till 
översiktsplanen eftersom de står direkt under den och ska säkerställa 
ett  syfte i denna. Detaljplan behöver dock inte överensstämma med 
översiktsplanen.  

• Förfarandet, dvs. planprocessen (planprogram, samråd, utställning, 
antagande, prövning, laga kraft) när områdesbestämmelser ska antas, 
ändras eller upphävas är densamma som när det gäller en detaljplan.  

• För både detaljplan och områdesbestämmelser kan allmänna intressen 
prövas mot varandra och allmänna intressen prövas mot enskilda 
intressen.  

• Områdesbestämmelser bör dock inte begränsas till att  endast reglera 
inbördes relationer mellan enskilda fastighetsägare. 
Områdesbestämmelser kan indirekt påverka grannerättsliga 
förhållanden. 

• Det är endast detaljplanen som kan reglera ny sammanhållen 
bebyggelse. Mindre förändringar kan regleras även genom 
områdesbestämmelser. 

 

 
 
 
 
Områdesbestämmelserna har samma karaktär som 
detaljplanebestämmelser men är tänkta att  reglera endast ett  begränsat antal 
frågor. De kan vara ett  alternativ till detaljplan när det finns ett  behov av 
att  reglera befintlig bebyggelse. Detaljplanen innehåller däremot några 
obligatoriska moment. I den ska användningen av mark- och 
vattenområden redogöras, gränserna för allmänna platser och kvartersmark 
samt genomförandetidens längd anges. 
 
 O.B. DP. 
Byggrätt   X 
Inlösen   X 
Genomförande   X 
Lovplikt  X  X 

Markens ändamål (X)  X 
Koppling till översiktsplan  X (X) 
Förfarande  X  X 
Allmänt- allmänt  X  X 
Allmänt- enskilt  X  X 
Enskilt- enskilt (X)  X 
Ny bebyggelse  (X)  X 

Befintlig bebyggelse   X  X 
 
Litteratur: 
Boverket (1996) Boken om detaljplan och områdesbestämmelser 
Boverket (1998) Regelverk I, hushållning, planering och byggande 
Erlingsson, E-L. (1992) Kulturmiljövård genom områdesbestämmelser, 
möjligheter och tillämpning i by- och kyrkomiljöer 
Persson, I. (1999) Områdesbestämmelser – en vägledning, Boverkets allmänna råd 
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Varför områdesbestämmelser på 
Stenshamn och Utlängan? 
 
Idag regleras inte bebyggelsen på Stenshamn och Utlängan av någon 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Därmed finns inget skydd för 
eventuella förändringar av bebyggelsen exempelvis i form av förvanskande 
om- och tillbyggnader.  
   I den fördjupade översiktsplanen för skärgården framhålls att  
områdesbestämmelser bör upprättas för Stenshamns fiskeläge och 
Utlängans by. Likaså påpekas detta i Blekinge museums utredning där man 
hävdar att ”fiskelägenas organisation och bebyggelse har en egenart som är 
viktig att  värna om.”  
   För att  göra områdesbestämmelser, är det bästa utgångsläget, som i detta 
fall, när det framhållits i översiktsplanen.  
 
Syftet med områdesbestämmelser för öarna är: 
 
• att användningen av marken och bebyggelsemiljöns kvaliteter ska 

kunna regleras så att  kommunen kan förhindra oönskade förändringar,  
• att kommunen får kontroll över öarnas utveckling och kan förhindra 

förvanskning av bebyggelsen och därmed slå vakt om den 
bevaransvärda bebyggelsemiljön,  

• för att kunna sätta enhetliga krav mot många fastigheter vid ändring 
eller komplettering av bebyggelsen på öarna, är reglering av den 
befintliga bebyggelsen nödvändig, 

• att säkerställa översiktsplanens mål för öarna,  
• att t illgodose riksintresset för kulturmiljövården, enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken (MB). 
 
En detaljplan skulle vara en för hård reglering av bebyggelsemiljöerna på 
öarna. Områdesbestämmelser är det mest realistiska alternativet då de inte 
reglerar markens användning så hårt, utan endast behandlar ett  begränsat 
antal frågor. 
 
 

 
 
 
 
Med hjälp av områdesbestämmelser kan kommunen peka på de värden 
som man framhåller och redogöra för kraven på utformning vid ny- och 
tillbyggnader och andra förändringar av bebyggelsen. På så sätt  informeras 
de boende, som ofta är ”hemmablinda”, om sin hemmiljös speciella 
värden, och blir medvetna om den på ett  nytt sätt . 
   Områdesbestämmelserna ger fastighetsägarna en förvarning om vilka 
restriktioner som gäller, vad man som husägare får och inte får göra. 
Bygglovsprocessen möjliggör till dialog vilket är mycket viktigt för att  
t illvarata de värden som är av intresse att skydda. Bygglovsprövningen kan 
också bli betydligt smidigare när fastighetsägarna redan i ett  t idigt stadie är 
medvetna om kraven som ställs.  
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Beskrivning  
 
Handlingar 
Till förslaget för områdesbestämmelser har följande handlingar upprättats: 
Karta med bestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. 
 
Områdesbestämmelsernas syfte och huvuddrag 
Bestämmelserna syftar till att  säkerställa ett  bevarande av en 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö och att ny bebyggelse utformas 
så att  den ansluter till den befintliga bebyggelsekaraktären. De gör det 
möjligt för kommunen att  förhindra olämpliga förändringar och garanterar 
en önskvärd utveckling av bebyggelsen.  
 
Läge och omfattning  
Områdesbestämmelserna omfattar Stenshamns fiskeläge och Utlängans by 
samt fyrvaktarbostället och fiskarstugan vid Grepehall på Utlängan. Öarna 
ligger i Karlskrona östra skärgård. 
 
Tidigare ställningstaganden  
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Öarna utgör riksintresse för kulturmiljösvården. Utlängans by och 
Stenshamn är representativa för skärgårdsbygden, såväl vad gäller 
bebyggelse som kulturlandskap. 
 
Översiksplan  
I den fördjupade översiktsplanen beträffande skärgården antagen december 
1999 framhålls att  områdesbestämmelser bör upprättas för Stenshamn och 
Utlängan för att säkerställa bland annat bebyggelsens utformning i de 
värdefulla miljöerna. Detta påpekas även i Blekinge museums utredning 
från 1998. I den fördjupade översiktsplanen föreslås viss komplettering av  
bebyggelsen på Stenshamn och nya bebyggelseområden på Utlängan i 
anslutning till byn.  
 

 
 
Detaljplan  
Området har ingen detaljplan eller motsvarande. 
 
Strandskydd och 19 § NVL 
Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13 § och skydd för landskapsbilden 
enligt 19 § naturvårdslagen NVL i dess äldre lydelse gäller för området.  
 
Markägoförhållanden  
Förutom bebyggelsen på Stenshamn som ägs av ett  antal privatpersoner 
och hamnområdet vilket är kommunalt, utgörs största delen av ön i statlig 
ägo. Största delen av Utlängans markinnehav tillhör privatpersoner men ett 
stort område norr om byn är statligt samt vissa mindre områden i söder.  
 
 
Förutsättningar och förändringar  
 
Strandskydd och skydd för landskapsbilden  
Gällande strandskydd och skydd för landskapsbilden enligt 19 § NRL i 
dess äldre lydelse, skall upphävas inom bestämmelseområdet innan 
bestämmelserna antas.
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Bestämmelser för Stenshamn 
 
GRÄNSBETECKNINGAR  

 
Markanvändning  
Grunddrag  
Området utgör sådan kulturhistorisk miljö som avses i Plan- och bygglagen 
3 kap. 12 § samt riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken 
(MB) 3 kap. 6 §. Åtgärder får inte vidtas som motverkar bevarandet av 
miljön. De gamla uthusen är en utmärkande karaktär för området och för 
att  kunna behålla dem bör ändrad användning i form av gäststuga eller 
dylikt behandlas positivt. Vissa förtätningar av bebyggelsen inom området 
kan utföras.  
 
Q – Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. 
Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall bevaras.  
 
Egenskapsbestämmelser  
Placering, utformning och utförande av befintliga och nya byggnader  
Bostadshus  
 
- Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens 

egenart. 
- Byggnad skall ges en enkel rektangulär planform med ett djup på  
      högst 6 meter. 
- Byggnad skall placeras med långsida mot bygatan. 
- Byggnadernas huvudentréer skall placeras mot bygatan i form av 

förstuga eller veranda.  
- Byggnad skall uppföras i 1 ½ plan. 
- Byggnad skall förses med sadeltak med taklutning i 45 o. 

Q

0 50 100 Meter

Gräns för 
bestämmelseområdet
Användningsgräns
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- Takmaterial skall utgöras av kallfalsad plåt, papp, lertegel eller 
cementpannor. Takmaterialens färger skall vara gråsvart, svart eller 
rött . 

- Takkupor eller takfönster får inte förekomma.  
- Fasader skall utföras i trä med panel i ljus oljefärg, slamfärg eller annat 

traditionellt  material som anknyter till byggnadernas karaktär och till 
byggnadstraditionen på platsen.  

- Fönster skall vara sidohängda. 
- Fönsterluckor får inte uppföras.  
- Källare får ej anordnas.  
 
Komplementbyggnader  
- Uthus skall uppföras i trä och målas med röd slamfärg. 
- Uthusens takmaterial skall vara i plåt  eller papp. Takmaterialens färger 

skall vara svart eller rött . 
- Uthusens takform skall vara sadeltak eller pulpettak. 
 
Begränsning av markens bebyggande  
- Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte överstiga 80 m2. 
- Uthusens sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga 55 m2. Inget    

uthus får ha större byggnadsarea än 40 m2. 
 
Utformning av mark  
-   Åtgärder får inte vidtas som förändrar karaktären på de diffusa gångarna      
    mellan tomterna.  
-   Tomter behöver ej inhägnas men vid inhägnad skall låga staket i trä,   
    stenmurar eller häckar användas. 
-   Plank får ej uppföras.  
 
 
 

Administrativa bestämmelser  
Utökad lovplikt  
- Bygglov krävs även för följande åtgärder:  
- Utbyte av fasadbeklädnad och takmaterial samt andra åtgärder som 

påverkar byggnadens utseende.  
- Ommålning av fasader, tak och utvändiga snickerier. 
- Utbyte av fasaddetaljer.  
- Ta upp nya eller sätta igen fönster och dörrar, ändra fönsterformat eller 

spröjsindelning.  
- Uppföra, ändra eller ta bort förstugor och verandor.  
- Uppförande av mindre tillbyggnader och komplementbyggnader. 
 
Rivningslov krävs för att riva byggnad eller del av byggnad. 
Marklov krävs för schaktning och fyllning. 
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Bestämmelser för Utlängan 
 
GRÄNSBETECKNINGAR 

Markanvändning  
Grunddrag  
Området utgör sådan kulturhistorisk miljö som avses i Plan- och bygglagen 
3 kap. 12 § samt riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken 
(MB) 3 kap. 6 §. Åtgärder får inte vidtas som motverkar bevarandet av 
miljön. Ekonomibyggnaderna är en utmärkande karaktär för området och 
för att kunna behålla dem bör ändrad användning i form av exempelvis 
inredd gäststuga, vandrarhem eller dylikt behandlas positivt.  
 
Q – Användning anpassad till  bebyggelsens kulturvärden. 
Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall bevaras.  
 
Egenskapsbestämmelser  
Placering, utformning och utförande av befintliga och nya byggnader  
Bostadshus  
- Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens 

egenart. 
- Byggnad skall ges en enkel rektangulär planform med ett djup på  
      högst 8 meter. 
- Byggnad skall placeras på den västra sidan om vägen och med långsida 

mot denna. 
- Byggnadernas huvudentréer skall placeras mot öster i form av förstuga 

eller veranda. 
- Byggnad skall uppföras i 1 ½ plan. 
- Byggnad skall förses med sadeltak. Meter140700

Q

Q

Q
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- Takmaterial skall utgöras av kallfalsad plåt, pannplåt, papp, lertegel 
eller cementpannor. Takmaterialens färger skall vara gråsvart, svart 
eller rött. 

- Fasader skall utföras i trä med panel i ljus oljefärg, slamfärg eller annat 
traditionellt  material som anknyter till byggnadens karaktär och till 
byggnadstraditionen på platsen.  

- Fönster skall vara sidohängda. 
 
Ekonomibyggnader  
- Fasaden på ekonomibyggnader skall uppföras i trä och målas i faluröd 

slamfärg.  
- Takmaterial på ekonomibyggnader skall vara av plåt eller papp.  
- Takmaterialens färger skall vara svart, grått , eller rött . 
- Takform på ladugårdsbyggnader skall vara sadeltak. Övriga uthus skall 

ha sadeltak eller brutet tak. 
 
Begränsning av markens bebyggande  
- Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte överstiga 120 m2. 
- Uthusens sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga 300 m2 . 
- Inget uthus får ha större byggnadsarea än 100 m2. 
- Ladornas byggnadsarea får inte överstiga 500 m2. 
 
Utformning av mark  
- Tomterna skall inhägnas med stenmurar. 
- Plank får ej uppföras.  
 

Administrativa bestämmelser  
Utökad lovplikt  
- Bygglov krävs även för följande åtgärder:  
- Utbyte av fasadbeklädnad och takmaterial samt andra åtgärder som 

påverkar byggnadens utseende.  
- Ommålning av fasader, tak och utvändiga snickerier. 
- Utbyte av fasaddetaljer.  
- Ta upp nya eller sätta igen fönster och dörrar, ändra fönsterformat eller 

spröjsindelning.  
- Uppföra, ändra eller ta bort förstugor och verandor.  
- Uppförande av mindre tillbyggnader och komplementbyggnader. 
- Uppförande, t illbyggnad eller annan yttre ändring av ekonomibyggnad 

för jordbruk (eller annan jämförlig näring).  
 
Rivningslov krävs för att riva byggnad, del av byggnad eller 
ekonomibyggnad. 
Marklov krävs för schaktning och fyllning. 
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Fastighetsförteckning  
Från 2001-12-31, Karlskrona kommun 
 
Stenshamn  
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