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17. Riksintressen – en sammanställning 

En grundläggande uppgift för översiktsplanen är att redovisa vilka 
områden som är av riksintresse enligt Miljöbalken (MB) och hur 
värdena ska tillgodoses.  
 
Riksintressen regleras i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Kom-
munen kan i sin översiktsplan se över gränsdragningarna av riksin-
tresseområden och föreslå ändringar i gränserna. Även Natura 2000-
områden, som är ett nätverk inom EU, betraktas som riksintressen. 
För samtliga riksintressen gäller att åtgärder inte får vidtas som för-
sämrar områdenas förutsättningar för riksintressena. 
 

 
Riksintresse enligt 3 kap miljöbalken (MB) 

Yrkesfiske enligt Fiskeriverket 

Mälaren är utpekat som riksintresse både avseende fångstområden 
och som lek- och uppväxtområde för gös.  
 

Skydd:  
Eventuella åtgärder som muddring, grävning, fyllning eller liknande 
ska ske med stort hänsynstagande till områdets betydelse för fisket. 
Galten som är den grundaste och mest näringsrika fjärden i Mälaren, 
är det absolut viktigaste lek- och uppväxtområdet för gösen.  
 
Naturvård enligt Naturvårdsverket 

Följande sex områden är av riksintresse för naturvården i Köpings 
kommun: Skalltjärnsmossen (N:1) Havregärdet-Kaxmossen (N:2) 
Hedströmmen (N:3) Ekeby (N:4), Strömsholmsområdet (N:5) och 
Kungs-Barkaröområdet (N:6). 
 

Befintligt skydd:  
Del av Hedströmmen och del av Strömsholmsområdet (varav en 
liten del ligger i Köpings kommun) är skyddade som naturreservat. 
Den lilla del av Kungs-Barkaröområdet som ligger i Köpings 
kommun är våtmarksområde i detaljplan.  
 
Framtida skydd: 

Ingen exploatering planeras i eller i närheten av Skalltjärnsmossen, 
Havregärdert-Kaxmossen och Ekeby varför inget särskilt skydd 
föreslås för riksintresseområdena i översiktsplanen. 
Se mer om skydd av värdefulla naturområden i kapitel Naturvård. 

Kulturmiljövård enligt Riksantikvarieämbetet 

Hedströmsdalen är av riksintresse för kulturmiljövård.  
 
Framtida skydd: 

En del av bruksområdet i Kolsva ska skyddas genom planläggning.  

Friluftsliv enligt Naturvårdsverket 

Strömsholmsområdet, där endast en liten del av området berör kom-
munen är av riksintresse för friluftsliv och även naturvård, se ovan.  
 
Befintligt skydd:  
Området är sedan länge skyddat som naturreservat.  

Vägar enligt Trafikverket 

E18 genom kommunen är en väg av riksintresse. Även ”U580 Vall-
by/ Ängebyleden/250/Nya Hamnvägen” är av riksintresse då vägen 
förbinder E18 med hamnen som är av riksintresse för sjöfart. 
Framtida skydd: 

Se ställningstaganden i kapitel Kommunikationer/Vägar.  
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Järnvägar enligt Trafikverket 
Mälarbanan och Godsstråket genom Bergslagen ingår i det nationel-
la stomnätet och går båda genom Köpings kommun. Järnvägarna är 
av riksintresse. Enligt Trafikverkets beslut är även utveckling av den 
befintliga infrastrukturen riksintresse, vilket innebär att de planerade 
kurvrätningarna på Mälarbanan är riksintresse. Växelbangården i 
Köpings hamn ingår också i riksintresset Järnvägar, se också 
riksintresset Sjöfart. 
 

Framtida skydd: 

Se ställningstaganden i kapitel Kommunikationer/Järnvägar. 

Sjöfart enligt Trafikverket 

Köpings hamn och farleden till Köpings hamn är av riksintresse för 
sjöfarten.  Järnvägsspåret, från hamnen upp till växeln vid huvudspå-
ret, ingår i riksintresset Sjöfart. 
 
Framtida skydd: 

Område avsatt som riksintresse kan säkerställas genom 
detaljplaneläggning. 
 
Se även ställningstaganden i kapitel Kommunikationer/Sjöfart. 

Totalförsvar 
I Köpings kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. 
Inom kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av 
uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. 
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- 
och bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt 
högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen 
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 
skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen används också 

som förberedelse för införandet av höga objekt i landets 
flyghinderdatabas. 
 
Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) 

Riksintressen med geografiska bestämmelser redovisas i 4 kapitel 1-
4 §§ MB.  

Mälaren 

I 4 kap 2 § MB anges att Mälaren med öar och strandområden är av 
riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Syftet är att skydda de 
betydelsefulla natur- och kulturvärden som området inrymmer så att 
dessa värden inte går förlorade genom olika typer av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna 
utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet. Inom området ska turismens och friluftslivets intressen 
särskilt beaktas, när man gör en bedömning av om 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön kan tillåtas. Det är 
främst det rörliga friluftslivets intresse, som står i fokus. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna ska man utgå från de samlade 
natur- och kulturvärdena som finns i hela det geografiska området.   
 
Framtida skydd: 

Behov finns att se över avgränsningen av riksintresseområdet och 
vilka värden det är som ska beaktas i området. Naturvårdsverket har 
meddelat att en nationell översyn av riksintresseområdena enl. 4 kap 
2 § miljöbalken sannolikt kommer att göras. 

Natura 2000  

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. 
Syftet är att bevara naturtyper och livsmiljöer för arter som EU-
länderna har kommit överens om. Områdena är skyddade enligt 7 
kapitel 27-29 §§ MB. 
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I Köpings kommun finns nio Natura 2000-områden. Hedströmmen 
(EU:1), Venabäcken (EU:2), Tängsta (EU:3), Lindöberget väst och 
öst (EU:4-5), Strömsholm (EU:6), Munktorps-Ekeby (EU:7), Lia 
(EU:8) och Överskälby (EU:9). 
 
Befintligt skydd:  
Munktorps-Ekeby, Lia och Överskälby är vattensamlingar med arten 
stor vattensalamander och skyddas genom det generella biotopskyd-
det. Övriga områden är skyddade som naturreservat.  
 

 
E18 vid handelsområdet Entré Köping 

 

 18. Mellankommunala intressen  
      – en sammanställning 

 Mälaren Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Se kaptitel 
Riksintressen 

 Avrinningsområden för Arbogaån, Köpingsån, Hedströmmen, 
närområde Mälaren. Se kapitel Vattenplanering. 

 Eventuella gemensamma VA-lösningar vid Malmön – Jägaråsen 
 Eventuella gemensamma VA-ledningar i Mälaren längs norra 

stranden 
 Strömsholm Riksintresse. Se kaptitel Riksintressen. 
 E18 reservat för fyrfilig väg. Se kapitel Kommunikationer. 
 Länsvägar. Se kapitel Kommunikationer. 
 Järnvägen Mälarbanan och Bergslagsbanan, riksintressen. Se 

kaptitel Riksintressen.  
 Uträtning av järnväg vid Hallstahammars kommun och Kungsörs 

kommun. 
 Cykelvägar. Se kapitel Kommunikationer.  
 Fjärrvärme. Se kapitel Teknisk försörjning/Energiförsörjning.  
 Avfall. Se kapitel Teknisk försörjning/Avfall.  
 IT – tele och data. Se kapitel Teknisk försörjning/IT-data och 

tele. 
 Naturreservat och naturvård. Se kapitel Naturvård. 
 Området Köping – Kungsör – Kungs-Barkaröområdet. Se kapitel 

Naturvård. 
 Näringslivet med besöksnäring och handel. Se kapitel 

Näringsliv.  
 Vindkraft. Se kapitel Teknisk försörjning/Energiförsörjning. 
 LIS-områden. Se bland annat kapitel Boende. 
 Materialförsörjningsplan. Se kapitel Näringsliv/Ämnen och 

material. 
 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/riksintressen-sammanstallning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/riksintressen-sammanstallning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/riksintressen-sammanstallning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/vattenplanering/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/kommunikationer/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/kommunikationer/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/teknisk-forsorjning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/teknisk-forsorjning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/teknisk-forsorjning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/teknisk-forsorjning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/teknisk-forsorjning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/naturvard/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/naturvard/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/naringsliv-2/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/naringsliv-2/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/naringsliv-2/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/boende/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/kommunikationer/



