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4. Näringsliv 

 
MÅL – det här vill kommunen uppnå 

Industri, handel och serviceföretag: 
 Välbelägna och attraktiva områden för företag ska kunna 

erbjudas. Det ska finnas goda förutsättningar för både ny-

etableringar och utveckling av redan befintliga företag. Kö-

pings goda logistikläge ska utnyttjas och områden för verk-

samheter med speciella behov ska kunna erbjudas som till 

exempel mark med spåranslutning och närhet till hamn. Det 

ska alltid finnas flera alternativ av planerade markområden 

att erbjuda både stora och små företag. 

 Näringslivet ska utvecklas mot en ökad differentiering. För att 

underlätta en sådan förändring ska det finnas möjligheter till 

utveckling av kontorslokaler och etableringar i attraktiva lä-

gen. 

 Köpings handel ska fortsätta utvecklas genom marknadsför-

ing av den handelsmark som finns vid Entré Köping. Stads-

kärnans handel är också mycket viktig för att bevara ett lev-

ande centrum och förutsättningar ska ges för att handeln i 

Köpings centrum ska kunna utvecklas ytterligare.  

Jord- och skogsbruk: 

 Näringar som kan komplettera jord- och skogsbruket på 

landsbygden ska ges förutsättningar att kunna utvecklas.  

 Det öppna landskapet ska behållas. 

Ämnen och material: 
 Kommunen ska verka för att minska användning av ändliga 

naturresurser.  

 

 
Industri, handel och serviceföretag 
Ett väl utvecklat näringsliv och handel utgör grunden för samhällets 
välstånd och tillväxt. I en ständigt pågående förändring sker för när-
varande en förskjutning från tillverkningsindustrin till tjänstesektorn 

med service och kunskapsintensiv verksamhet. En ökad globalise-
ring innebär att konkurrensen ökar och nya ägarstrukturer medför att 
näringslivets tidigare starka lokala förankring försvagas.  
 
Köping är ett regionalt arbetsmarknadscentrum vilket bland annat 
syns i pendlingsstatistiken: ungefär 25 % av de förvärvsarbetande 
pendlar in till Köping, där ca 11 000 arbetstillfällen finns. Det finns 
två större handelsområden i kommunen, Köpings centrum och Entré 
Köping vid E18 och ett mindre i Kolsva centrum. 
 
Det är viktigt för fler än de handelsinriktade verksamheterna att sy-
nas. Därför efterfrågar också den växande sektorn inom logistik och 
lager trafikorienterade lägen. Köping har ett bra logistiskt läge i ex-
pansiva Mälardalen direkt intill E18 med tillgång till tågförbindelser 
via Mälarbanan och sjöfart via hamnen. 
 

 
Kommunens viljeinriktning för näringslivet – förslag på 
åtgärder 

1. Öka differentieringen av näringslivet  
Tillverkningsindustrin dominerar i Köping vilket är både en styrka 
och en svaghet. En styrka på så sätt att det i Köping finns kompetens 
och avancerad produktionskapacitet samlad inom det verkstadsme-
kaniska området. En svaghet på så sätt att kommunens utveckling 
blir beroende av konjunktursvängningar och strukturella processer 
nationellt och internationellt. Ett differentierat näringsliv skulle ge 
en stabilare och mindre sårbar arbetsmarknad. 
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2. En god planberedskap 
En god planberedskap är nödvändig för att kunna utveckla närings-
livet och locka nya etableringar till kommunen. Köpings kommun 
har brist på detaljplanerad mark för ytkrävande verksamheter, varför 
ytterligare planläggning erfordras. I Kolsva och Munktorp bedöms 
planberedskapen vara tillräcklig för att motsvara efterfrågan på mark 
under planperioden.  

3. Balans mellan centrumhandeln och handeln vid Entré 
Köping  
Handeln växer framför allt i externa områden, i allt storskaligare 
miljöer. För att stadskärnan inte ska utarmas är det viktigt att hitta en 
balans mellan den centrala och externa handeln. 
 
 

Ställningstaganden Industri, handel och serviceföretag 
►  Kommunen ska verka för att attraktiva kontorslokaler i cent-

rala delar av Köping utvecklas samt skapa förutsättningar för 

att utveckla intressanta markområden att erbjuda tjänstepro-

ducerande företag. 
►  Köping ska alltid ha minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att 

erbjuda för respektive verksamhet handel och kontor, 

hantverk och småindustri samt transport/logistik. 
►  Vid Entré Köping vid E18 bör främst volymhandeln utvecklas. 

►  Köpings handelsområden kompletterar varandra och bör ut-

vecklas parallellt för att kunna öka handeln totalt i Köping.  
 
 
Areella näringar 
Över hälften av kommunens yta är skog och en fjärdedel åker, vilket 
framgår av karta Areella näringar. Skogen dominerar i norr medan 
den viktigaste åkermarken återfinns i Mälarlandskapet.  

Jord- och skogsbruk och yrkesfiske  
Utöver betydelsen för vår gemensamma försörjning är ett aktivt jord-
bruk avgörande för en levande landsbygd och för att behålla ett öpp-
et landskap. Skogen har stor ekonomisk betydelse men är också vik-
tig för rekreation och rörligt friluftsliv. De areella näringarna måste 
kunna skötas ekonomiskt och rationellt samtidigt som hänsyn tas till 
värdefulla kultur- och naturmiljöer.   
 
Mälaren är riksintresse för yrkesfiske. Läs mer om riksintressen i 
kapitlet Riksintressen. 
 
Villkoren för de areella näringarna och jordbrukspolitiken styrs till 
stora delar av nationella beslut och inte minst av beslut inom EU. 
Möjlighet att påverka på kommunal nivå är begränsad. 
 
Under 2002-2004 inventerade länsstyrelsen länets värdefulla ängs- 
och betesmarker. Arealen hävdad naturbetesmark har minskat med 
cirka 20 procent eller hundra hektar sedan 1990, varav 75 hektar har 
bedömts ha värden som motiverar en restaurering.  
 

 
Rapsåker 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/riksintressen-sammanstallning/
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Kommunens viljeinriktning för jord- o skogsbruk och yrkesfiske  
– förslag på åtgärder  

1. Jordbruksmarkens värde är betydelsefull 
Enligt en åkermarksklassificering som länsstyrelsen gjort, har stora 
delar av jordbruksmarken i kommunen mycket goda produktionsför-
utsättningar och är därför av väsentligt intresse för jordbruket. 

2. Djuren är viktiga för det öppna landskapet 
Djurhållningen är spridd men dominerar i kommunens östra del. 
Hästgårdar bidrar till det öppna landskapet.  

3. Hänsyn till yrkesfisket  
Hela Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket, både som fångstom-
råde och som lek- och uppväxtområde för gös. Vattenkvaliteten ska 
upprätthållas och eventuella åtgärder som muddring, grävning och 
fyllning ska ske med så stor hänsyn som möjligt till områdets bety-
delse för fisket. 
 
 

Ställningstaganden Jord- och skogsbruk och yrkesfiske 
►  Markens värde för jordbruksproduktion ska alltid beaktas vid 

tätortsutbyggnad och vid enskilda exploateringsföretag. 
►  Kommunen ska verka för en god infrastruktur som underlät-

tar för kompletterande näringar på landsbygden.  
►  Mark som har stor betydelse för skogsnäringen ska så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar ett ra-

tionellt skogsbruk. 
►  Mark- och vattenområden som har stor betydelse för yrkes-

fisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försämra 

näringens bedrivande.  

 

 
 

 
Skördetid 
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Ämnen och material 
Sand, grus och berg är viktiga resurser för kommande generationer. 
Naturgrusförekomster har ofta stora värden för grundvatten, land-
skapsbild, friluftsliv, kulturmiljö, geologi och växtliv. Produktionen 
styrs numera över från naturgrus till bergkross. Köpingsåsen med bi-
åsar exploaterades under 1900-talet. Resultatet blev stora sår i natur-
miljön, som i vissa delar har återställts till sin form.  
 
Täktverksamhet gör stora ingrepp i landskapet. Förutom brytning av 
material förekommer tvättning av grus och sand, sortering och kross-
ning av berg vilket kan störa omgivningen.  
 
I kommunen finns inget område utpekat som riksintresse för värde-
fulla ämnen och material. Däremot finns ett par aktiva täkter för 
brytning av berg och torv, se karta Areella näringar. Material från 
den pågående bergtäkten i Gisslarbo har visat sig hålla god kvalitet. 
Tillstånd gäller till och med 2028 och avser uttag av 2,7 miljoner ton 
berg samt mottagning, bearbetning, tillverkning och återvinning av 
andra material. Trosa - Svensbomossen har tillstånd för uttag av 
högst 30 000 kubikmeter torv per år i 25 år, fram till år 2025.  
 
Vid utvinning av torv påverkas natur- och vattenmiljön negativt. 
Torvmarken har ofta mycket höga naturvärden och det tar lång tid 
för en torvmark att återbildas. 
 

Kommunens viljeinriktning för ämnen och material – förslag på 
åtgärder 

1. Krossberg istället för naturgrus 
Det har funnits gott om naturgrus i kommunen men tillgångarna har 
exploaterats hårt. Några ytterligare naturgrustäkter bör inte öppnas. 
Materialbehovet kan tillgodoses genom krossberg från täkter med 
berg i stället för naturgrus.  

2. Behov av planeringsunderlag 
För Köpings kommun finns ingen materialförsörjningsplan. En 
materialförsörjningsplan är viktig för samhällets behov utifrån ett 
regionalt perspektiv. En materialförsörjningsplan bör samordnas 
med närliggande kommuner.  
 
 

Ställningstaganden Ämnen och material 
►  Kommunen ska verka för att materialbehovet till byggen och 

anläggningar tillgodoses genom krossberg från bergtäkter. 
►  Kommunen ska verka för att minska användningen av torv 

som bränsle. 
►  Kommunen har en mycket restriktiv inställning till nya 

torvtäkter. 
►  Pågående återställningsarbeten i Köpingsåsen ska fortsätta 

och stor hänsyn ska tas till den närliggande Hedströmmen. 
►  Kommunen ska verka för att en regional 

materialförsörjningsplan tas fram. 

 

 
 




