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Värdefull kulturmiljö 

P:1 Planläggning av riksintresse Kolsva bruksområde 

Kolsva bruksområde ingår i Hedströmsdalen som är riksintresse för 

kulturmiljövården. Kommunen avser att skydda området genom 

planläggning. 

 

 

Ställningstaganden tätorten Kolsva 
►  Utbyggnad med nya bostäder ska i första hand ske inom gäl-

lande detaljplan i Bergtorpet. 
►  Hagen/Guttsta och ett område vid Hemgårdsvägen i södra 

Kolsva utpekas som utredningsområden för nya bostäder. 
►  Beredskap ska finnas för förtätning i centrala Kolsva med bo-

stadshus innehållande lägenheter med god tillgänglighet för 

äldre och funktionshindrade.  
►  Kommunen avser att inventera grönområden och parker i 

Kolsva. 
►  Kommunen ska upprätta en detaljplan för Kolsva bruksmiljö 

där de kulturhistoriska värdena skyddas (P:1). 

 

 

 
Bruksområdet i Kolsva 

Munktorps tätort 

I tätorten Munktorp bor cirka 500 personer. Större företag är 

Guldhuset Bronsil AB och Ljungträ AB. Här finns fotbollsplan, 

elljusspår och samlingslokaler. Skola och förskola ligger mitt i byn.  

Det var till Munktorp som den engelska abboten David kom och 

med andra munkar spred den nya läran under 1000-talet. Han lät 

uppföra stiftets första kyrka i Munktorp, Davidskyrkan. 

 

Bostäder i Munktorp 

Munktorp är ett villasamhälle. Här finns särskilt boende för äldre 

och ett litet inslag av flerbostadshus. Efterfrågan på nya bostäder är 

svag.  

 

Nya bostadsområden 

Gällande detaljplan vid Sorbykyrkan (C:7) och en utökning av 

området österut (D:13) bedöms vara tillräcklig planberedskap. 

 
C:7 Sorby, PL274 

 Den mark som finns planlagd för totalt cirka 40-60 grupphus och 

småhus vid Sorbykyrkan bedöms vara tillräcklig för framtida 

efterfrågan på bostäder i tätorten. 

D:13 Öster om Sorby/Sorby Munktorp 

 Om området vid Sorbykyrkan inte räcker till kan det utvidgas 

österut. 

 

Nya verksamhetsområden 

Befintligt detaljplanelagt område i Munktorp bedöms omfatta 

tillräckligt med mark för nya verksamheter för att tillgodose 

efterfrågan under planperioden. 
 

A:7 Bålsta industriområde  

cirka 55 000 m
2
 lämpligt för småindustri. 
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Ställningstaganden Munktorps tätort 
►  Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt 

gällande detaljplan. 
►  Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas 

öster om Sorbykyrkan. 
►  Kommunen avser att inventera grönområden och parker i 

Munktorp. 

 

 

 
Munktorp 

Landsbygden  

Nästan var femte invånare i kommunen bor utanför de större tätort-

erna Köping, Kolsva och Munktorp. Det blir ungefär 4 500 personer. 

Särskilt i den södra delen finns många enskilda hus och mindre by-

bildningar. Större bostadsgrupper och en del verksamheter finns i 

Himmeta kyrkby, Kindbron och Kölsta i Odensvi, Västra Skedvi 

kyrkby och Näverkärret samt i Gisslarbo. Mark på landsbygden som 

är planlagd för bostäder men ännu inte är helt ianspråktagen finns 

vid Himmeta, Mista, Torp och Odensvi-Barksta (Kindbron). Fri-

tidshusområden med varierande inslag av permanentboende finns på 

ett flertal platser, se karta Landsbygden. 

 

Bostäder på Landsbygden 

Kommunen har en positiv syn på omvandling av fritidshus till per-

manentboende under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan får 

en godtagbar lösning. Kommunen har också för avsikt att senare ut-

reda om det finns område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(så kallade LIS-områden). Frågorna tas upp i kapitel Boende.  

 

I Odensvi bor cirka 600 personer fördelade på ett antal mindre byar 

och ren landsbygd. Barksta/Kindbron är den tätast bebyggda delen 

och omfattas även av detaljplan. Här finns cirka 20 bostäder i små-

hus. Skola, förskola och en del idrottsanläggningar finns också i byn.  

 

I Himmeta-Bro bor cirka 700 personer i ett flertal små byar. Den 

största är Himmeta kyrkby med 10-15 bostadshus. Här finns också 

kyrkan och skolan mitt i byn. Detaljplan finns för ytterligare cirka 10 

tomter. För att behålla den lantliga bykaraktären bör kommande 

exploatering vara gles och inte alltför omfattande med hus anpassade 

till traktens byggnadstradition. 

 




