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13. Teknisk försörjning 
 

MÅL – det här vill kommunen uppnå 

Avfall: 
 Kommunen ska verka för att den totala mängden hushållsav-

fall och dess innehåll av miljöskadliga ämnen ska minska.  

 Avfallet ska tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och 

återanvändning ska öka. 

 Insamling och transporter vid avfallshanteringen ska vara op-

timala och höga miljökrav ska ställas på fordon och drivme-

del.  

 Avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska omhän-

dertas på ett sådant sätt att människor och miljö skyddas på 

kort och lång sikt. 

Vatten och avlopp: 
 Kommunens invånare ska ha tillgång till dricksvatten med 

god kvalitet. Avloppsvattnet ska ledas från invånare till 

reningsverk och släppas ut renat enligt de krav som ställts 

och med minsta olägenhet för alla. 

Energi: 
 Energiarbetet inriktas på energihushållning och energieffekti-

visering. 

 Användning av fossila bränslen ska minska. 

IT: 
 Hela kommunen ska ha god tillgänglighet till bredband. 

 

 

Avfall 
Kommunens renhållningsansvar är överfört till Västra Mälardalens 
kommunalförbund och omfattar insamling, transport och behandling 
av hushållsavfall. VafabMiljö är ansvarig för bl.a. behandling av 
hushållsavfall och drift av Återbruket i Köping.  
För kommunen finns både en kommunal och en regional avfallsplan.  
De båda avfallsplanerna är avsedda att komplettera varandra. Den 
aktuella regionala avfallsplanen gäller för 2009 – 2012.  
 
Målet är att minska avfallet, återanvända så mycket som möjligt och 
för övrigt återvinna och energiutvinna för att deponera så lite som 
möjligt, vilket även EU nämner i sitt ramdirektiv om avfall.  
 
Läs mer om Avfall i Planeringsunderlaget. 
 
Kommunens viljeinriktning för avfall – förslag på åtgärder 

1. Behov av fler återvinningsstationer 
I Köpings tätort är det brist på återvinningsstationer (i Skogsborg 
och Ullvi backar) och i Munktorp finns ingen. 
 
 

Ställningstaganden Avfall 
►  Återvinningscentralen Återbruket ska erbjuda god tillgäng-

lighet och bra service.  
►  Kommunen ska verka för god tillgänglighet för kommunin-

vånarna till återvinningsstationer. 

 

 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/teknisk-forsorjning/
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Vatten och avlopp 
Vattenverket i Köping producerar i medeltal 8 000 kubikmeter 
vatten per dygn, men har tillstånd att ta ut drygt 26 000. Avlopps-
reningsverket är dimensionerat för 25 000 personer medan nuvar-
ande anslutning motsvarar cirka 21 500 personer.  
 
Antalet enskilda avloppsanläggningar i året-runt-bostäder uppskattas 
till 1 400, varav 700 har fått föreläggande om att åtgärda sina 
anläggningar. Ytterligare 400 anläggningar finns i fritidshus. Många 
har enklare anläggningar som inte är anpassade till dagens standard 
och nyttjande av fritidshusen. I de mer tätbebyggda områdena krävs 
gemensamma lösningar för att dricksvatten- och avloppsfrågorna ska 
kunna lösas på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 
Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar vatten- och 
avloppsförsörjning i Köpings kommun är goda. De allmänna 
vattentäkterna har tillräcklig mängd vatten och i de flesta fall finns 
skyddsområden och föreskrifter. Läs mer om vattenskyddsområden i 
kapitel Vattenplanering. 
 
Dagvatten (regnvatten och dylikt) tas oftast inte om hand lokalt utan 
släpps ut i närliggande vatten. Reningsverket Norsa i Köping tar 
emot avloppsvatten från tätorterna Köping, Kolsva, Munktorp och 
Sundänge och släpper ut det renade vattnet i Mälaren. Mindre 
reningsverk finns i Himmeta, Odensvi-Kindbro och Kölsta.  
 
Kommunens viljeinriktning för vatten och avlopp – förslag på 
åtgärder 

1. Planering av VA-försörjning enligt antagen VA-plan  
En vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Köpings kommun 2010-
2025 antogs av kommunfullmäktige i mars 2011. VA-planens syfte 

är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen utanför nuvarande 
verksamhetsområden. Särskilt intresse har lagts på att hitta lång-
siktigt hållbara lösningar för tätbebyggda fritidshusområden. Många 
av områdena har bedömts ha behov av förbättrade lösningar antingen 
genom anslutning till det kommunala ledningsnätet eller genom 
lokala gemensamhetsanläggningar i områdena.  
 
Fritidshusområden med behov av gemensamma lösningar för VA 
markeras som utredningsområde, U:11 Omvandling av 
fritidshusområden. 
 

 
 
Se Planeringsunderlaget för kartredovisning med klassificering av 
områden.  
 
 

Ställningstaganden Vatten och avlopp 
►  VA-planen gäller som riktlinjer och stöd för planering av 

vatten- och avloppsförsörjningen utanför nuvarande 

verksamhetsområden.   
►  Ledningsnätet ska fortsätta underhållas för att minska läck-

age från vatten- och avloppsledningar. Kommunen ska verka 

för att bräddning av spillvatten sker i så liten omfattning som 

möjligt. 
►  Dagvatten ska om möjligt tas om hand och renas lokalt. För 

att minska föroreningsbelastningen ska bebyggelseområden 

planeras så att det blir mindre andel hårdgjord yta och ökat 

lokalt omhändertagande eller fördröjning av dagvatten. 
 
 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/vattenplanering/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/teknisk-forsorjning/
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Energiförsörjning 
Energianvändningen inom Köpings kommun är totalt drygt 1,3 TWh 
per år. Fjärrvärme finns i tätorterna Köping och Kolsva. Så gott som 
alla flerfamiljshus är anslutna men knappt hälften av småhusen. 
Fjärrvärme framställs i Norsaverket där huvuddelen kommer från 
industrins spillvärme och värme från förbränning av hushållens 
brännbara avfall. Den totala fjärrvärmeförsäljningen är 200 GWh; 
100 går till flerfamiljshus, 75 till småhus och 25 till industrin.  
 
Förbundet Agenda 21 har tagit initiativ till ett samarbete i Västman-
land som syftar till att länet ska bli oberoende av kol, olja och andra 
fossila bränslen senast 2015. Köpings kommun deltar i samarbetet.  
I Västmanlands län finns inte något utpekat riksintresse inom områ-
det energi. I kommunen finns det ett par områden som nästan når de 
nivåer som Energimyndigheten satt upp för att ett område ska vara 
riksintressant för vindkraft.  
 
Inom kommunen finns sex mindre vattenkraftverk. Förutom tre 
mindre kraftledningar genomkorsas kommunen av en öst-västlig 
kraftledning på 400 kV. Elsäkerhetsverket kräver särskilda avstånd 
mellan kraftledningar och olika slags anläggningar. 
 
Kommunens viljeinriktning – förslag på åtgärder 

1. Planerad fjärrvärmeledning till Arboga och Kungsör 
Ingen större utbyggnad av fjärrvärme planeras i kommunen, endast 
förtätningar i befintliga fjärrvärmeområden. Utbyggnad kan bli ak-
tuell i Kolsva där kommunen tagit över Vattenfalls panncentral.  
Mälarenergi utreder tillsammans med Arboga Energi och Köpings 
kommun om tillgänglig spillvärme från Köpings industrier kan över-
föras via ledning till Arboga och Kungsör. Enligt förstudie föreslås 
ledningen följa länsväg 250 och 572. 

2. Lägen för vindkraft utreds i ett tillägg till översiktsplanen 
Kommunen avser att ta fram ett tillägg till översiktsplanen där förut-
sättningarna för vindkraft kommer att bedömas. Tillägget kommer 
att innehålla lämpliga respektive olämpliga områden för vindkraft ur 
natur-, kulturmiljö-, landskapsbilds- och hälsosynpunkt. Arbete med 
underlag för vindkraftsplanering pågår 2011.  

3. Upprätta en klimatstrategi inklusive energiplan 
Aktuell energiplan saknas. Ny energiplan kommer att ingå i kom-
munens klimatstrategi.  
 
 

Ställningstaganden Energiförsörjning 
►  Kommunen ska verka för fjärrvärmeanslutning då nya 

bostads- och verksamhetsområden planeras.  
►  Kommunen är positivt inställd till nyttjande av förnybara 

energikällor så som t.ex. vindkraft och solenergi. 
► Kommunen avser att ta fram en klimatstrategi som ska 

innehålla en ny energiplan. 

 

 
IT - data och tele  
I samband med att vatten- och avloppsledningar och andra ledningar 
dras samarbetar kommunen med Köpings Kabel-TV så att fiberkabel 
för bredband kan dras samtidigt. Tätorterna Köping och Kolsva samt 
Malmön och Sundänge är anslutna till kommunens stadsnät. Munk-
torp är anslutet via Telia Soneras kabel. Ungefär 10 000 av 13 000 
hushåll är anslutna 2010. 
 
 

Ställningstaganden IT-data och tele 
►  Nya bostadsområden ska erbjudas bredband.  

 




