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BAKGRUND
Den kunskap som går att utläsa ur kulturlandskapet och bebyggelsemiljön är värdefull för förståelsen av gångna tiders livsvillkor, seder, skick
och bruk.
I den kulturhistoriska inventeringen "Hus och
miljöer på Falbygden" beskrivs kommunens kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader
på landsbygden.
Dessa objekt ligger ofta inom sådana områden
som dessutom är av stort värde från landskapsbildssynpunkt.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP 90) är de
värdefulla kulturmiljöerna en resurs som så långt
som möjligt skall bibehållas för kommande generationer.
Förändringar i markanvändning och bebyggelse
bör därför ske varsamt och med stor hänsyn till
de kulturhistoriska värdena.

De flesta boningshusen i byn härstammar från
sent 1800-tal - tidigt 1900-tal men har blivit ombyggda under de senaste decennierna.
Av medeltidskyrkan som till största delen var från
1100-talet återstår vapenhuset. Den nuvarande
kyrkan byggdes 1949 på murarna av föregångaren, byggd 1900 och nedbrunnen 1938. Kyrkan är
en vitputsad byggnad med västtorn, omgiven av
stora barr- och lövträd.
Området ingår i det större riksintresseområdet.
Väsentliga är parallellerna med 1600-talets kulturlandskap. Förutom återstoden av Tunhems gamla
bystruktur, ingår vägnätet med fädrevar mot den
forna utmarken i norr och väster, som var gemensam för grannskapets socknar. Dreven ingår i
ett större system från Ugglums by, delvis i ett
skogsparti.
Kyrkan och kyrkomiljön skyddas av 4 kap. Kulturminneslagen.

Sammanfattning
SYFTE
All bebyggelse, oavsett ändamål, samverkar i upplevelsen av kulturmiljön och landskapet. Det är
därför viktigt att även icke bygglovpliktiga åtgärder uppfyller de allmänna aktsamhetsreglerna såsom de föreskrivs i plan- och bygglagen (PBL 3:1,
3:10 och 3:12) angående t.ex. byggnaders placering, utformning, färgsättning och materialval.

BESKRIVNING
Östra Tunhems by ligger vid ett vägmöte nära
gränsen till Ugglum. Byn har ett typiskt randläge
vid en inbuktning i kalkstensplatån och omges av
öppna åker- och betesmarker. Öster om byn ligger flera förhistoriska gravar.
Bebyggelsen består främst av bondgårdar, vilka
uteslutande ligger samlade öster respektive söder
om den ännu urskiljbara platsen för bytån. I väster ligger ödekyrkogården. Förhållandet med medeltida kyrkplats - bytån - gårdarnas lägen öster
om tån återgår på 1640-talets by. Kring den nya
kyrkan i söder har bebyggelsen uppstått senare,
på 1600-talsbyns inägomark. Utanför byn ligger
enstaka utskiftade gårdar.
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Värdefulla samband mellan kyrkplats, bytå
och bebyggelse som erinrar om 1600-talets
bybildning.

Väg 2684

Skala 1:10000

100

200

300 m

Gräns för områdesbestämmelser
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Utöver den generella bygglovplikten som gäller
enligt plan- och bygglagen skall nedanstående åtgärder omfattas av lovplikt.

3 mom.
Inom på kartan markerat område krävs rivningslov för rivning av byggnader och andra anläggningar.

1 § Utökad lovplikt
2 § Avgifter
1 mom.
Inom på kartan markerat område utvidgas bygglovplikten till att gälla:
- uppförande av komplementbyggnader
mindre tillbyggnader
omfärgning av byggnad
utbyte av fasadmaterial
utbyte av takmaterial
andra ändringar som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende (t.ex. byte av
fönster: typ, storlek, spröjsning)

För ansökan om bygglov som erfordras p.g.a. den
utökade lovplikten skall regeln om reduktion av
avgift enligt 3 § i bygglovtaxan tillämpas så att
ingen avgift skall utgå.
Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift
tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till
minst 500 kr. (PBL kap 10 § 4)

2 mom.
Inom på kartan markerat område krävs även
bygglov för att uppföra, bygga till eller på annat
sätt utvändigt ändra ekonomibyggnader för jordoch skogsbruk.
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