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10. Boende 
 
MÅL - det här vill kommunen uppnå 

 Nya bostäder ska lokaliseras till attraktiva och variationsrika 

områden.  

 Möjlighet att skapa nya sjönära boendemiljöer ska beaktas.  

 Goda boendemiljöer med tillgång till service av olika slag ska 

finnas för boende i livets alla skeden.  

 Trygghetsaspekten ska genomsyra planeringen av nya bo-

stadsområden.  

 Tätortsutvecklingen ska till stor del baseras på förtätning och 

komplettering så att befintlig infrastruktur kan användas.  

 Ytterligare bebyggelse på landsbygden ska främjas.  

 I bostadsområden ska det finnas tillräckligt stora och funktio-

nella ytor för rekreation, lek och utevistelse. 

 Möjlighet att etablera dagligvarubutiker ska finnas i eller nära 

bostadsområden.  

 Möjlighet att bo permanent ska erbjudas i fritidshusområden. 

 

 
Köping ska vara en attraktiv kommun som med olika kvaliteter loc-
kar människor att vilja flytta hit och stanna kvar.  
 
Kommunen har knappt 25 000 invånare. Det finns ungefär 5 000 
småhus och drygt 7 000 lägenheter i flerbostadshus i kommunen. 
Knappt 1 000 fastigheter var taxerade som fritidshus, bland annat 
300 fastigheter i Sundänge. Bebyggelsen är koncentrerad till 
tätorterna Köping, Kolsva och Munktorp där det bor ca 17 750,  
2 400 respektive 450 människor.  
 
Drygt 4 000 av kommunens invånare är bosatta på landsbygden; 
enskilt eller i mindre byar. De naturgivna förutsättningarna, med 
mycket skog i kommunens norra delar, gör att boende på landsbyg-
den är mest omfattande i de södra delarna. Det finns många attrakti-

va områden utanför de tre tätorterna och kommunen har en positiv 
syn på ett ökat boende på landet om det kan ske utan att konflikter 
uppstår med andra intressen.  
  
Befintliga fritidshus används alltmer under längre tid på året och 
alltfler hus övergår till att bli bostäder året runt. I flera områden har 
frågan om olika vatten- och avloppslösningar och byggrätters storlek 
aktualiserats. Våren 2009 fick Sundänges 300 fastigheter kommunalt 
vatten och avlopp och en ny detaljplan med större byggrätter antogs. 
Malmön detaljplanerades och fick kommunalt vatten och avlopp 
1983. Detaljplanen ändrades och byggrätterna utökades 2001.  
 

 
 
Kommunens viljeinriktning för boende – förslag på åtgärder 

1. Sjuhundra nya bostäder till 2025 
I kommunens mål 2006 - 2012 anges att 250 nya bostäder ska byg-
gas. Med ungefär samma tillväxttakt i fortsättningen kommer det att 
behöva byggas 700 nya bostäder fram till 2025.  
 
Det mesta som byggs kommer att ligga i Köpings tätort men det ska 
vara möjligt att bygga bostäder i alla delar av kommunen där det be-
döms lämpligt. För att bevara skolor och annan service är det viktigt 
att de mindre byarna med omgivande landsbygd kan utvecklas.  

2. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
Strandskydd gäller generellt i hela landet. Skyddet sträcker sig olika 
långt från strandlinjen beroende på vilket vatten som berörs. Från 
februari 2010 får dispens från strandskyddet medges - utöver tidigare 
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dispensgrunder - vid utveckling av landsbygden i strandnära lägen, 
men sådana så kallade LIS-områden ska anges i översiktsplanen. I 
ett senare tillägg till översiktsplanen ska en utredning visa om det 
finns några landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen i 
Köpings kommun. Utredningsområdet väster om Lundbysjön på 
karta Boende och Skedvi strand på karta Fritid, kultur och turism ska 
ingå i den redovisningen liksom sjönära fritidshusområden med 
omgivningar (U:10).  

3. Omvandling av befintliga fritidshusområden 
Kommunen har en positiv syn på omvandling av fritidshus till året-
runt-bostäder. Om fastighetsägare i ett område är intresserade av en 
sådan utveckling är kommunen beredd att pröva möjligheten till 
större byggrätter i ny detaljplan. En förutsättning är att det går att 
ordna vatten och avlopp i en gemensam lösning för hela området och 
att det kan göras på ett miljöriktigt och långsiktigt hållbart sätt.  

4. Randzon kring tätorterna 
En randzon föreslås för Köping, Kolsva och Munktorp. En randzon 
är intressezon för tätortens utbyggnad på lång sikt. Den tillgodoser 
även behovet av rekreations- och närströvområden för befintlig och 
kommande bebyggelse. Inom zonen gäller stor restriktivitet 
gentemot enstaka ny bebyggelse. Lämplighetsprövning av ny 
bebyggelse bör ske genom detaljplan. Kommunen avgör om och när 
detaljplan ska upprättas.   
 
Större utredningsområden 

5. Köpings framtida utbyggnadsriktning i tätorten är åt öster 
Om Köpings tätort växer mer än beräknat behövs sannolikt ytterli-
gare mark för bostäder än vad som redovisas i Områdesvisa beskriv-
ningar. Köping öster har därför pekats ut som en långsiktig expan-
sionsriktning. För området föreslås att en fördjupad översiktsplan tas 

fram för att utreda förutsättningarna för bebyggelse inom området 
(U:8). 

6. Utred utbyggnad mellan Köping och Kolsva 
Området mellan Köping-Kolsva innehåller Hedströmsdalen med 
utblickar. God infrastruktur finns med länsväg 250 och en gång- och 
cykelväg parallellt med länsvägen. Dessutom finns kollektivtrafik 
mellan Köping och Kolsva. Kommunala ledningar för vatten och av-
lopp kopplar samman tätorterna. Detta stråk önskar kommunen ak-
tualisera för framtida utredningar som visar var det kan vara lämpligt 
att komplettera med ny bebyggelse; både bostäder, verksamheter och 
anläggningar är tänkbara (U:9). 
 

 
Utsikt från kyrkan i Köping 
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Ställningstaganden Boende 
►  Beredskap ska finnas med markreserv och detaljplaner för en 

långsiktig tillväxt. 
► Utrymme ska anvisas för ett tillskott av cirka 700 nya bo-

städer. 
►  Kommunen ska kunna upplåta tomter i Köping, Kolsva, Munk-

torp, Himmeta och Odensvi. 
► I ett tillägg till översiktsplanen ska förutsättningarna för 

bostäder i strandnära lägen (LIS) utredas. 
► Område mellan Köping och Kolsva utpekas som utred-

ningsområde för ny bebyggelse (U:9). 
►  Förfrågningar om uppförande av nya bostadshus på lands-

bygden ska prövas positivt liksom planändring för boende 

året runt i befintliga fritidshusområden under förutsättning att 

vatten och avlopp kan ges en för området gemensam och 

långsiktigt hållbar lösning.  
► I arbetet med nya detaljplaner och ändring av befintliga 

planer invid sjöar och vattendrag ska allmänhetens tillgång 

till stränderna värnas och om möjligt förbättras. 
► En fördjupad översiktsplan för utbyggnadsriktning öster ska 

tas fram (U:8). 
► Inom randzonen kring tätorterna gäller stor restriktivitet 

gentemot enstaka bebyggelse. Lämplighetsprövning av ny 

bebyggelse bör ske genom detaljplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nybyggda villaområdet Fantetorp 

 
Nybyggt villaområde i Köpings nordöstra del 
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8. BOENDE
Förslag

Gräns för tätort med randzon
Bostadsområde med detaljplan 
ej utbyggt, C:8 - 11
Utredningsområde för 
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mellan Köping och Kolsva, U:9
Utredningsområde för landsbygds-
utveckling i strandnära läge, U:10
Utredningsområde för om-
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