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Inledning 
Denna del av Nässjö kommuns kulturmiljöprogram redovisar bevarandevärda objekt inom 
Fagertofta riksintresse.  

Läsanvisning 
Hela kulturmiljöprogrammet 
I den fullständiga versionen av Nässjö kommuns kulturmiljöprogram finns bakgrunden till 
kulturmiljöprogrammet, fördjupad beskrivning av kulturmiljön och redovisning av samtliga 
bevarandevärda objekt inom kommunen.  

Karta 
De olika objektens lokalisering får man fram genom kartfunktionen på kommunens hemsida. 
Där går det hitta alla kommunens objekt i kartform och det går även att söka på 
fastighetsbeteckning och adress. 

Klassning 
Följande klasser används i kulturmiljöprogrammet: 

Klass 1, byggnadsminne (KML 3 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 4 kap) 
Graderingen avser byggnader som förklarats vara byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen 
(kap 3-4). Klassificeringen avser befintliga byggnadsminnen. 

Klass 2, Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap § 13) 
Graderingen avser särskilt värdefull bebyggelse, sådana byggnader får inte fysiskt 
förvanskas vid förändring av eller i anslutning till byggnaden. Byggnaden bör skyddas 
genom q-bestämmelse i områdesbestämmelse eller detaljplan.  

Klass 3, särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 
Byggnaden har ett visst värde i fråga om till exempel utformning. Värdebärande element i 
byggnaden bör hanteras på ett varsamt sätt vid förändringar av eller i anslutning till 
byggnaden. Bör skyddas genom varsamhetsbestämmelse i områdesbestämmelse eller 
detaljplan. 

Klass 4, allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap § 17) 
Graderingen motsvarar det generella krav på hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden som gäller för alla byggnader.  

Klass 5, avskrivs 
Byggnaden har inte kulturhistoriska värden som behöver beaktas i plan- och 
bygglovsprocessen. Objekt i klass 5 finns inte upptagna i kulturmiljöprogrammet. 
 

Klassningen är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län och är baserad på Plan- och 
bygglagens (PBL) hänsyns- och skyddsbestämmelser samt byggnadsminnen enligt 
Kulturmiljölagen (KML). Klassningen skiljer sig från den klassning som använts i 
kommunens tidigare kulturmiljöprogram ”Värdefulla byggnader och miljöer” (2007) och 
därför har ny bedömning gjorts vid framtagande av detta program. 



R8 Område Fagertofta-Danstorp 
Alla fastigheter inom eller gränsande till området: Danstorp 1:3, 1:6, Fagertofta 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 
 
Klass 1: Riksintresseområdet  
Riksintresse, byggnadsminne (KML 3, 4 kap) / Kyrkliga kulturminnen (KML 3, 4 kap) 
 

Kartbild från länsstyrelsen. 
 
Fornlämningskoncentration på moränmark och hagmark (Hallängen) öster om denna. Där 
ligger ett gravfält bestående av cirka 40 fornlämningar. Dessa utgörs av ett röse, en rund 
stensättning, en treudd och arton domarringar samt en krets av järnåldersdösar. De enstaka 
fornlämningarna utgörs av ett röse, troligen från bronsåldern, samt fem kvadratiska och sex 
rektangulära stenkretsar. Området är röjt och restaurerat 1940, då man fann brända ben, kol 
och aska. Stensättningarnas form hänför gravfältet till folkvandrings- och vendeltid, 400-
800 e. Kr. Fornlämningarna inom området spänner sålunda tidsmässigt mellan 1800 f. Kr. 
och 70 e. Kr. och vittnar om den betydelse bygden haft ända sedan förhistorisk tid.  
 
Områdets karaktärsdrag  
- Hagmark med mycket sten och stensättningar   
 
Kulturhistorisk bedömning och värdebeskrivning 
Området uppvisar en hög fornlämningskoncentration av högt kulturhistoriskt värde. Läs 
mer på kulturmiljöunderlagets fornlämningsdel.  
 

     
 


