
MANNHEIMER SWARTLING 

Göteborg den 13 november 2020 

Tjörns Kommun 
Plan- och byggavdelningen 
Att: Linn Sörensen-Ringi 

4 71 80 Skär hamn 

Via epost linn.sorensen-ringi@ljorn.se 

Ansökan om bygglov för parkering inom del av Tjörn Pilane 1:4 

För Pilane Heritage AB:s (svb), org.nr. 559043-3917, ("Sökanden") räkning får undertecknat 
ombud söka bygglov för parkering inom del av Tjörn Pilane 1.4 ("Fastigheten") enligt följande. 

1. Sökt bygglov

1985 anlade Riksantikvarieämbetet, tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och 

Tjörns kommun, en mindre parkeringsplats i anslutning till kultur- och fornlämningsområdet i 

Pilane. 2011 togs parkeringsytan inom Fastigheten i bruk. 

Denna ansökan avser nytt bygglov på ovan nämnda fält, varvid den effektiva parkeringsytan 
avses bli väsentligen mindre och skyddszonen gentemot närmast berörda grannar väsentligen 
större. 

Sökandens verksamhet inom Pilane Heritage Museum är beroende av möjligheten till långsiktig 

planering. En förutsättning för långsiktig planering av verksamheten är att med säkerhet kunna 
erbjuda besökarna möjlighet till parkering under besökssäsongen. 

Med hänsyn till Sökandens samverkan med Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn samt 
kommunal och regional strävan efter att förlänga besökssäsongen genom bl.a. kampanjerna 
"Världens svettigaste konstrunda" och "Remember September" söks bygglov under tiden 1 maj 

till 30 september respektive år. 

Sökanden menar förvisso att de krav som ställs i 9 kap 31 § PBL för att erhålla bygglov inom en 

fastighet utom detaljplan är uppfyllda men uppfattar att kommunens miljöavdelning kan ha en 
annan uppfattning i frågan. För att tillgodose miljöavdelningens synpunkter samt säkerställa att 
aktuella områden behåller sin karaktär och åter kan tas i anspråk som jordbruksmark om 

behovet av parkering minskar samtidigt som verksamhetens behov av långsiktig planering 
säkerställs söks ett härmed ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär för en period om tio år. 
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Ianspråktagandet av aktuell yta för parkeringsändamål är enkelt att återställa om bygglovet löper 
ut eftersom Sökanden då endast behöver ta ner uppsatta skyltar samt stänga in-och utfarter med 
grindar. Avveckling av parkeringen är således oproblematisk, enkel och billig att genomföra.  

2. Läge och disposition 

Parkeringen inom Fastigheten avses placeras på det sätt som framgår av bifogad situationsplan 
(Bilaga 1), och disponeras enligt följande.  

Det aktuella fältet delas upp i tre ytor varav den mittersta om ungefär 32m x 90m utgör själva 
parkeringsområdet och de yttre områdena utgör bilfria ”skyddszoner” mot kringliggande 
fastigheter. Skyddszonerna kommer att spärras av för biltrafik. In- och utfart mot Hällenevägen 
kommer att ske vid pilarna i den södra änden av området. 

Uppställning av bilar inom aktuell yta ska göras i god ordning och Sökanden kommer att tillse 
att besökare hänvisas till annan parkering ifall avsedd parkeringsyta blir full. 

3. Miljöaspekter 

Sökanden har låtit biologen Svante Hultengren från Naturcentrum AB inventera den aktuella 
ytan och lämna bifogat utlåtande (Bilaga 2). I korthet konstateras att den berörda ytan inte 
innehåller några skyddsvärda arter eller biotoper. Det kan vidare framhållas att parkeringen inte 
avses hårdgöras utan kommer även fortsättningsvis att vara bevuxen. Platsens karaktär av 
jordbruksmark kommer sålunda att bevaras. 

4. Trafikrelaterade åtgärder 

Hällenevägen mellan Fastigheten och skulpturparkens entré har en rekommenderad hastighet 
om max 30 km/h och utgör del av cykel- och vandringsleden mellan Skärhamn och Pilane vilket 
får tas till inteckning för att kommunen redan tidigare bedömt att Hällenevägen är trygg och 
säker för gående. 

I avsikt att ytterligare förbättra säkerheten på det aktuella avsnittet av vandringsleden avser 
Sökanden anlägga ett enklare gångstråk över del av Fastigheten – tänkt sträckning markerad 
med röd linje på situationsplanen. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Larson, 
enligt fullmakt 
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området. Utöver detta gjordes en sökning i Naturvårdsverkets kartdatabas skyddad natur6 (figur 1) 
vilken presenterar förekomst av skyddade områden eller andra tematiska inventeringar av skydds-
värd natur. 
Kartan (figur 2 nedan) visar det undersökta området samt skyddsvärda kulturlandskapselement/ge-
nerella biotopskydd enligt Miljöbalken (i det här fallet ”öppna diken” och ”stenmur”). 
 

 
Figur 2. Dokumenterade värden och naturvårdsförordnanden kring det undersökta området (inritat 
med röd linje) vid Pilane. 
 
Tidigare dokumentation och skydd enligt MB 
Området ligger inom utpekat landskapsavsnitt i bevarandeplanen för värdefulla odlingslandskap i 
Göteborgs och Bohus län7. I övrigt finns det inga dokumenterade naturvärden eller förordnanden 
som berör det aktuella området, förutom att en liten flik av det nordöstra hörnet berör riksintresse 
för naturvård (se figur 2 ovan). Det finns heller inga fynd av naturvårdsarter eller skyddsvärda na-
turtyper som berör det avgränsade området (se figur 3). En notering av brunsprötad skymnings-
svärmare Hyles gallii finns från den aktuella ytan. Det är en stor och vacker, men inte särskilt ovan-
lig, svärmare som flyger i skymningen och vars larv lever av gulmåra. Koordinaten anges med 500 
meters noggrannhet vilket betyder att arten har noterats någonstans inom ett område med 500 
meters radie. Arten hör heller inte hemma i den miljö som åkergärdet utgör. Nordväst om det aktu-
ella området finns en äldre förekomst av knippnejlika Dianthus armeria (rödlistad som VU/sårbar 
samt fridlyst i hela landet). 
 

 
6 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
7 Hultengren, S. & Olsson, K. 1995. Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län. Bevarandeprogram för odlingslandskap-

ets natur- och kulturvärden. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. rapport 1995:21. 
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Figur 3. Dokumenterade naturvärden inom avgränsat område söder om Pilane gravfält och skalgrus-
bankar. Undersökningsområdet anges med röd linje. 
 
Beskrivning av undersökningsområdets natur 
Det aktuella undersökningsområdet utgörs av ett åkergärde, ca 8 600 m2 stort, som ligger söder om 
Pilane, omgiven av kulturmarker, bebyggelse och små vägar. Området hyser enligt min bedömning 
inga särskilda naturvärden. Enbart vanliga arter påträffas på gärdena (kvävegynnade arter som röd-
klöver, vitklöver, maskrosor, med mera). Gärdet omgärdas av ett delvis öppet dike i öster (öppet 
men mot norr övergående i slutet enligt min bedömning), trädbuskage med dike och stenmur i sö-
der och av en finare och mer välbevarad stenmur i väster. I norr avgränsas åkergärdet av en gräs-
slänt. I de angränsande dikena finns enbart trivialare vegetation med bland annat älgört, brän-
nässla, tuvtåtel, hundäxing och strätta. Gärdet nås via en befintlig traktorinfart i söder. Diket i öster 
och söder kan delvis definieras som ett ”öppet dike” enligt biotopskyddsbestämmelserna. Biotop-
skyddet bedöms inte påverkas eftersom det redan finns en befintlig infart till åkergärdet. Gärdet 
avgränsas mot söder av ett vattenfyllt dike och en nedsjunken stenmur, vilken även dessa bedöms 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. I väster finns en fin stenmur (biotopskyddad). 
 
Samlad bedömning 
Min samlade bedömning är att det område som undersökts saknar särskilda naturvärden samt att 
intilliggande miljöer inte kommer att påverkas negativt av en säsongsparkering. Inga skyddsvärda 
arter eller naturtyper förekommer inom området, och jag kan heller inte se några negativa ekolo-
giska konsekvenser av planerna, jämfört med den vanliga driften. Det finns ett igenväxande dike 
mellan vägen och gärdet, som kan definieras som ett ”öppet dike” enligt biotopskyddsbestämmel-
serna. Diket påverkas emellertid inte eftersom det finns en befintlig infart till åkergärdena från 
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söder. I söder och väster avgränsas området/gärdet av stenmurar av varierande skick, vilka bedöms 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Dessa bedöms inte beröras av planerade parkeringen. 

 
Svante Hultengren/Naturcentrum AB 
2020-11-12 
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