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Revidering av område av riksintresse för kulturmiljövården 

inom Skåne län 

 

Beslut  

Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 2 § förordningen 

(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

om revidering av område av riksintresse för kulturmiljövården inom 

Lunds kommun, Skåne län: Lund (M 87) och Sankt Lars sjukhus (M 

190). 

 

Ändringarna innebär att följande beskrivningstext och geografisk 

avgränsning gäller enligt detta beslut: 

Sankt Lars sjukhus (M 190) 

Motivering   

Sankt Lars sjukhus som utgör en synnerligen välbevarad helhet 

och som speglar mentalvårdens utveckling från 1870-talet till 1900-

talets slut (Institutionsmiljö; sjukhus). 

 

Uttryck för riksintresset  

Placeringen av sjukhuset i stadens södra utkant som visar en 

strävan efter avskildhet. Den varierade bebyggelsen med 

vårdpaviljonger och andra byggnader kopplade till verksamheten 

samt vattentorn, värmeverk, gudstjänstlokal, tjänstebostäder, 

begravningsplats och omgivande park och jordbruksmark som 

vittnar om att miljön i vissa avseenden fungerat som ett eget 

samhälle. Bebyggelsens struktur och utformning med höga 

ambitioner i fråga om arkitektur och byggnadsmaterial. Hospitalets 

symmetriska paviljongsystem i nyrenässans och asylens 

vårdpaviljoner i större skala med röda tegelfasader, som fungerat 

som två åtskilda delar med gemensamma kopplingar. 

Byggnadernas inbördes placering uppbyggd kring en mittaxel med 

manliga och kvinnliga patienter på varsin sida, samt indelning efter 

vårdbehov. Särskilda detaljer som vittnar om mentalsjukhusets 

verksamhet så som fönster vars fasta spröjsar är förstärkta av 

smide. I hospitalet även separata paviljonger för betalande 

patienter. Åtskillnad mellan ekonomidel, tjänstebostäder och 
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vårdpaviljonger. Tillägg och förändringar som speglar vårdens 

utveckling över tid och rådande arkitekturideal.  

Parken med stilideal från sent 1800-tal med ett rikt och varierande 

växtmaterial som planerats och utformats för patienternas behov 

och vars intensiva skötsel utgjorde en del av terapin. Den 

övergripande utformningen som utmärks av att man avgränsat sig 

utåt det omgivande öppna kulturlandskapet med läplanteringar och 

häckar. Vägar, stråk och gångar samt ytor för rastgårdar.  

Hunnerups gård med tillhörande jordbruksmark vars avkastning 

sedan 1567 avsatts för fattigvård och som på 1880-talet tillfördes 

sjukhuset inför utbyggnaden av anläggningen. Begravningsplatsen 

för patienter, som placerats skild från sjukhusområdet i 

kommungränsen på andra sidan odlingsmarken. Dess utformning 

med omgärdning, rester av trädkrans och äldre vegetation samt 

mycket enkla gravvårdar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geografisk avgränsning för Sankt Lars sjukhus (M 190) markerad med blå linje. Tidigare 

avgränsning, som utgjorde en satellit till riksintresset Lund (M 87), markerad med röd prickad 

linje.  
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Ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har sedan 2018 utrett en översyn av 

riksintresseanspråket Lund (M 87), delen Sankt Lars 

sjukhusområde. Frågan aktualiserades i samband med plansamråd 

med Lunds kommun, då både kommun och länsstyrelse upplevde 

behov av att förtydliga riksintresseanspråket.  

 

Länsstyrelsens förslag att lyfta ut Sankt Lars sjukhus som eget 

riksintresse med egen beskrivningstext1 har mottagits av 

Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 

har diskuterat förslaget och även utfört fältbesök. 

Riksantikvarieämbetet ställer sig bakom länsstyrelsens förslag. 

Skälen för beslutet 

Sankt Lars sjukhus är ett f.d. mentalsjukhus som tidigare ingick 

som en del i riksintresset Lund (M 87), som en geografiskt 

avgränsad satellit. Det tidigare riksintresseanspråket bedömdes 

inte ge tillräckligt stöd för att ta tillvara den riksintressanta 

berättelsen.  

Kulturmiljön uppfyller självständigt kriterierna för riksintressen för 

kulturmiljövården2, eftersom det av den fysiska miljön går att utläsa 

och förstå mentalvårdens utveckling från 1870-talet till 1900-talets 

slut, vilket är en väsentlig del av samhällets kulturhistoriska 

utveckling. Endast ett fåtal riksintressen i landet berättar om hur 

synen på psykisk ohälsa har förändrats och om utvecklingen från 

sinnessjukvård till mentalvård till psykiatrisk vård. Det har därför 

bedömts skäligt att lyfta ut Sankt Lars sjukhus som ett eget 

riksintresse för att förtydliga både motiv och uttryck. Länsstyrelsen 

har i samband med detta även sett över den geografiska 

avgränsningen.  

                                                           
1 Begäran om beslut om riksintresse, Sankt Lars sjukhus, nuvarande del av riksintresse 

M:K87, Lunds kommun, Lunds socken, Skåne län. Länsstyrelsen Skåne 2020-06-22. 
 
2 A: Riksintressant berättelse. B: Helhetsmiljö. C: Fysiska uttryck. D. Regionala och lokala 
förhållanden. E. Internationella åtaganden. A-C måste uppfyllas. 
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Syftet med att Sankt Lars sjukhus blir eget riksintresse är att 

förtydliga varför området är riksintressant och därmed förenkla 

hanteringen av området i plansammanhang. 

Ärendets fortsatta handläggning 

Riksantikvarieämbetet kommer att vidta de åtgärder i ärendet som 

behövs för att genomföra beslutet, vilket bl. a. innebär att 

beskrivningstexterna förs in i Riksantikvarieämbetets förteckningar 

och görs tillgängliga på webben. 

Andra myndigheters åtgärder 

Beslutet överlämnas till länsstyrelsen och Boverket för vidare 

åtgärder. En åtgärd är att områdenas geografiska avgränsningar 

ändras och görs tillgängliga i länsstyrelsens Webb-GIS. 

 

Riksantikvarieämbetet förutsätter vidare att kommunen beaktar 

förändringarna i aktuella planer och program.  

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter 

föredragning av handläggaren Tina Mathiesen. Även handläggaren 

Johan Aspfors har deltagit i den slutliga handläggningen.  

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför 

namnunderskrift. 

 

 

Kopia till:  

Boverket 

Lunds kommun 


