
0 
 

OMRÅDESBESTÄMMELSER 
för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö gamla kyrka  
 

Herrgårdsmiljö i Njudungs medeltida kärnbygd med en välbevarad sockenkyrka från 1100-talet. 
Öppen inägomark med gravfält som antyder en bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder. Herrgård 
med bebyggelse av 1800-talskaraktär skapad genom avhysning av Vallsjö by. Romansk absidkyrka, 
övergiven vid den nya kyrkans (Vallsjö kyrka) uppförande år 1891. Vallsjö gamla kyrka togs åter i bruk 
år 1951. I området ingår även: S:t Sigfrids källa, runsten och äldre vägsträckning. 
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Områdesbestämmelserna gäller inom nedan markerat område 

 

Inom markerat område gäller följande bestämmelser 
 

 

OMRÅDESBESTÄMMELSER 

• Bygglovplikt ska utökas och gälla samma som i områden med 
detaljplan. Även ekonomibyggnader inkluderas. 

• Utökad bygglovplikt ska också gälla för de undantag som regleras i 
plan- och bygglagstiftningen. Dock ska undantagen enligt PBL 9:4 första 
stycket punkterna 1 och 2 fortsätta gälla.  
 

  

Gräns för områdesbestämmelserna 
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Bakgrund och syfte 
Den 9:e januari 2018 beslutade kommunstyrelsen i Sävsjö kommun att områdesbestämmelser ska 
upprättas för riksintresset vid Vallsjö gamla kyrka.  

Att bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer grundar sig i gällande lagstiftning som fastslår statens 
och kommunernas gemensamma ansvar för detta. Även den enskilde medborgaren har skyldighet att 
i enlighet med allmänintresset vårda kulturmiljön.  

Områdesbestämmelser 
Områdesbestämmelser är ett planinstitut som bland annat syftar till att skydda ett viktigt 
kulturhistoriskt område. Sådana bestämmelser med utökad bygglovplikt har tidigare upprättats för 
de övriga Njudungskyrkorna i Sävsjö kommun. Områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt gäller 
för de riksintressanta kyrkomiljöerna vid Hultsjö, Hjälmseryd, Hjärtlanda och Norra ljunga. Dessa 
landområden har sannolikt haft permanent bosättning sedan lång tid – långt före tidpunkten då 
kyrkorna byggdes. Områdenas samlade karaktär och dess fornlämningar vittnar om lång historisk 
kontinuitet. Riksintresseavgränsningarna och områdesbestämmelserna omfattar därför, förutom den 
direkta kyrkomiljön, även landskapen i anslutning till 1100-tals kyrkorna. 

Riksintresset för kulturmiljön 
När ett område klassats som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av 
särskild betydelse för länet, landet eller ibland även internationellt. Aktuellt område innehåller 
fornlämningar samt flera förmodade fornminnen, 1100-tals kyrka och herrgårdsmiljö. 

Vallsjö gamla kyrka är en av de mindre i Njudungs folkland. Bygdens folk hade kristnats tidigt vilket 
de kristna symbolerna på närbelägna runstenar vittnar om. Då ett av nordens större byggprojekt 
under tidig medeltid – Lunds domkyrka – avslutades år 1145 spreds hantverkarna förmodligen även 
upp till dessa trakter vid folklandet Njudung. I Vallsjö kyrka syns likheter med domkyrkan i Lund även 
om skalan är en annan.  Idag används den vackra kyrkan som sommarkyrka och bröllopskyrka. 

  



3 
 

Vallsjö gård uppfördes kring sekelskiftet 1700/1800 och består av en huvudbyggnad flankerad av två 
flygelbyggnader intill riksväg 127. Huvudbyggnaden har byggts till och byggts om vid flera tillfällen. 
Dessutom ingår en liten lada och fyra andra ekonomibyggnader i gården. Huvudbyggnaden och de 
båda flygelbyggnaderna har fasader av trä, målade i en diskret ljus färg. De övriga 
ekonomibyggnaderna har fasader av faluröd träpanel. 

 

St: Sigfrids källa är uppkallad efter Smålands första apostel Sankt Sigfrid. Källan ligger intill det som en 
gång var Vallsjö by. 

Idag syns det inte att det legat en by med flera gårdar i anslutning till Vallsjö gamla kyrka. Vartefter 
jordbruksmark sammanslogs och skiftades under 1800-talet, flyttades gårdarna till utmarker. Kvar vid 
kyrkan blev en enda gård, Vallsjö gård. Den ursprungliga byn kan antas vara en av anledningarna till 
att Vallsjö gamla kyrka placerades på den plats där kyrkan än idag står. Resterna av byn är inte 
arkeologiskt lokaliserade eller utgrävda, vilket medför misstanke om att det förekommer, ej 
undersökta, arkeologiska kvarlämningar inom området.  
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Beskrivning av området 
Utöver riksintresset finns många andra allmänna intressen i området:  

Området utgör en del av vattenskyddsområdet kring ytvattentäkten Vallsjön.  Vallsjön är en av de 
större sjöarna i Sävsjö kommun och den ingår i Emåns vattensystem. Sjön är en oligotrof 
klarvattensjö, vilket betyder att den är näringsfattig och har klart och syrefattigt vatten. Sjön är 
Sävsjö tätorts allmänna råvattentäkt. 

Området inklusive Vallsjön ingår delvis i ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.  

 

 

 

 

 

 

 

Hela strandområdet, som är 100 meter från stranden både in på land och ut i vattnet, omfattas av 
bland annat byggförbudet i strandskyddsförordnandet/miljöbalken.   

Intill kyrkan finns några öppna ängsmarker som slås i samband med skötseln av kyrkogården. Vanliga 
slåtterängsarter som gullviva och brudbröd blandas med påsklilja och akleja. Förutom denna vackra 
äng finns två betade lövhagar med spärrkroniga ekar vid kyrkan. Vid vägen mot Vetlanda växer 
blodtopp på sin troligen enda lokal i Småland. (källa: Natur – Jönköpings län/ Sammanställning av 
inventeringar för Naturvårdsprogram Jönköpings län) 

Markområdet vid kyrkan samt vid dess parkering ägs av kyrkan (Sävsjö församling); övrig mark inom 
riksintresset är privatägd, Vallsjö gård.  
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Naturvärdesbedömning 
Den trädbeklädda betesmarken har undersökts för att bedöma områdets naturvärden. Översiktligt 
har påträffade naturvärden bedömts motsvara klass 3 – påtagligt naturvärde. Undersökningen 
biläggs som ett PM. Författare är Eva Götbrink, Kråkfot Natur AB. 

Förslaget 
Bygglovplikten ska - inom planområdet - vara samma som inom områden som omfattas av detaljplan. 
Även ekonomibyggnader ska således vara bygglovpliktiga inom planområdet. Med ekonomibyggnad 
menas sådan byggnad som tillhör en areell näring, t ex jord- och skogsbruk. Därutöver ska även 
sådant vara bygglovpliktigt som är undantaget från den generella bygglovplikten enligt PBL, till 
exempel friggebodar och Attefalls hus. 

Vissa undantag enligt PBL för en och tvåbostadshus, vad gäller skyddad uteplats, ska fortsätta gälla 
som undantag. Alltså; det erfordras inte bygglov för följande:   
1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om 
muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,    
2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, 
om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av 
undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras 
närmare gränsen än 4,5 meter, 

Utformnings- och varsamhetskraven ska i tillämplig utsträckning gälla för åtgärder som berör miljön.  

Såväl kända som inte kända fasta fornlämningar är i Sverige skyddade enligt kulturmiljölagen. 
Eftersom det inom planområdet funnits permanenta bosättningar under lång tid kan det finnas 
fornlämningar i området som inte är kända. Inför en eventuell ansökan om exploatering i området 
kan det bli aktuellt med en arkeologisk utredning eller utgrävning. 
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Bestämmelserna 
• Bygglovplikt ska utökas och gälla samma som i områden med detaljplan. Även 

ekonomibyggnader inkluderas. 
• Utökad bygglovplikt ska också gälla för de undantag som regleras i plan- och 

bygglagstiftningen. Dock ska undantagen enligt PBL 9:4 första stycket punkterna 1 och 2 
fortsätta gälla som undantag.  
 

På sidan 1 finns en markering som visar gränsen inom vilken områdesbestämmelserna ska gälla. 
Gränsen överensstämmer med avgränsningen av riksintresset. 

Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen och göra att 
riktlinjer i översiktsplanen blir bindande. Områdesbestämmelser används ofta när man vill reglera 
eller skydda en befintlig bebyggelse till exempel en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I sådana 
miljöer går det att förhindra ett olämpligt byggande. Områdesbestämmelser kan bland annat också 
användas för att minska eller öka kraven på när man behöver ha bygglov. För undantag från 
bygglovplikt som bara kräver anmälan blir det krav på bygglov och anmälan.   

Områdesbestämmelser ger inte någon rätt att bygga (så kallad byggrätt) och de ger inte kommunen 
någon rätt att lösa in mark. 

Att rätt vårda och skydda kulturlandskapet är viktigt inte minst inom ett riksintresse.  
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Allmänna rekommendationer/ information 
• Inom hela området ska frågan om behovet av en arkeologisk utredning klargöras innan 

grävningsarbete får påbörjas. 
• Inom hela området gäller varsamhetskrav för befintliga byggnader samt för byggnads- och 

naturmiljöer.  
• Eventuellt tillkommande bebyggelse ska anpassas till den värdefulla kulturhistoriska miljön.  
• All markanvändning inom riksintresset ska betraktas som att den ingår i en särskilt värdefull 

kulturhistorisk miljö.  
• Tidig kontakt bör ske med Länsstyrelsen/Länsmuséet och kommunen bygglovgranskare i 

aktuella ärenden. 
 

Hela planområdet har bedömts som intressant ur arkeologisk synpunkt. För att fastställa om det 
finns fornlämningar inom ett område för planerad byggåtgärd bör behovet av arkeologisk utredning 
bedömas. Beslut om utredning sker efter ett tidigt samråd med länsstyrelsen.  

Varsamhetskrav gäller för befintliga byggnader samt för eventuellt tillkommande. I plan- och 
bygglagen ställs krav på att en byggnad ska ha en god form, färg- och materialverkan samt att 
bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena och 
intresset av en god helhetsverkan. I en kulturmiljö som denna, är ofta en traditionell utformning den 
bästa lösningen. Att tak- och fasadmaterial samt färgsättning blir rätt, utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv, är viktiga förutsättningar för att en åtgärd kan bedömas såsom varsam. Däremot behöver 
inte ny bebyggelse utformas som så kallade pastischer. 
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Planprocessen 
Planprocessen för områdesbestämmelser är samma som för detaljplan, här används ”utökat 
förfarande” enligt illustration nedan. 

 

Mer information om planprocessen finns på Boverkets hemsida (https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/utokat-forfarande/). 

Övrigt 
För sådana åtgärder, som annars skulle vara bygglovbefriade men, som på grund av dessa 
områdesbestämmelser blir bygglovpliktiga ska ingen bygglovavgift tas ut.   

Fastighetsförteckning finns som separat handling. Förslaget innebär inga konsekvenser i 
fastighetsbildningsärenden. I planområdet finns tre fastigheter; 
Vallsjö 5:3, Vallsjö 5:4 och Vallsjö 9:1. 

Eftersom området är ett riksintresse för kulturmiljön ställs krav på varsamhet vid förändringar enligt 
PBL. För att bevaka detta kan kommunen utöka bygglovkravet enligt detta förslag. Den ekonomiska 
aspekten av ett utökat bygglovkrav kompenseras av att det inte ska utgå någon avgift. Genom krav 
på bygglovgranskning kontrolleras att önskade åtgärder uppfyller varsamhetskravet. Det utökade 
kravet får ses mot risken av eventuella ingripanden och påföljder enligt PBL.  

 

Upprättad 2018-08-08 
Reviderad 2018-12-10 
Antagen 2019-05-20 
Laga kraft 2020-01-21 
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