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Nr 9 
Detaljplan för fastigheten Grelsby sjukhus 3:1 i Grelsby, 
Finström 
ÅLR 2016/498 
124 I1 

Bakgrund 
Finströms kommun har under tiden 26.1 – 26.2.2016 ställt ut ett förslag 
till detaljplan för fastigheten Grelsby sjukhus 3:1 i Grelsby by.   
 
Planförslaget berör landskapets förvaltning såsom övervakande 
myndighet över plan- och bygglagen (2008:102), härefter kallad PBL. 
Planförslaget berör även landskapets förvaltning inom bl.a. miljövård, 
kulturminnesvård och trafikfrågor. Med anledning av detta har 
kulturbyråns, miljöbyråns och trafikbyråns synpunkter inhämtats. 
 
Trafikbyrån har framfört att de inte har något att anmärka mot planen.  
 
Miljöbyrån har framfört att området ligger inom ett vattenskyddsområde 
och att såväl vattenlagen, miljöskyddslagen och vattenskyddsområdets 
bestämmelser ska följas. Miljöbyrån har även betonat vikten av att 
pumphuset för avloppsvatten invid Långsjöns strand flyttas till en bättre 
plats längre bort från sjön. 
 
Kulturbyrån har framfört att planförslaget ska ändras så att 
planbestämmelser införs för att skydda de arkitektoniskt och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området. Vidare har kulturbyrån 
framfört behovet av att behålla den omgivande parkmiljön sydväst om de 
tidigare sjukhusbyggnaderna. Kvartersområde 05 och 06 (BER/1) bör 
även enligt kulturbyrån utgå alternativt placeras i planområdets nordöstra 
del för att bevara den gamla köksträdgården och bårhuset. Kulturbyråns 
antikvariska synpunkter framgår i en utförligare form av bifogat 
utlåtande, bilaga I116E06.  
 
Landskapsregeringens utlåtande 
Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att den föreslagna 
detaljplanen delvis avviker ifrån delgeneralplanen för området. Dels finns 
inga skyddsbestämmelser för de ursprungliga sjukhusbyggnaderna såsom 
i delgeneralplanen och dels har kvartersområde för bostadsbyggande 



 
placerats i områdets sydöstra och nordvästra del där det i 
delgeneralplanen har anvisats såsom område för närrekreation. 
Landskapsregeringen uppmärksamgör kommunen på att en antagen 
generalplan enligt 26 § i PBL ska följas vid upprättande av en detaljplan. 
  
Vidare konstateras att området till sin helhet ligger inom 
vattenskyddsområdet till ytvattentäkten Långsjön, vilket ställer särskilda 
krav vid exploateringen av området.   
 
Landskapsregeringen anser med anledning av det ovan nämnda att det 
utställda planförslaget bör omarbetas. Till denna del hänvisar 
landskapsregeringen till kulturbyråns bifogade utlåtande.  
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