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20. Konsekvensbeskrivning 

Översiktsplanens konsekvenser ska lätt kunna utläsas. I det här ka-

pitlet behandlas ekonomiska, sociala och ekologiska följder av plan-

en. Texten är utarbetad av stadsarkitektkontoret med konsultstöd av 

Miljö- och projekteringsbyrån AB.  

 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektivet  

Som grund för bedömning av planens konsekvenser i ett barnper-

spektiv ligger FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonven-

tionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och godkändes av 

Sveriges riksdag 1990. Den bygger på följande viktiga grundprin-

ciper: 

• Barnet har rätt till likvärdiga villkor och ska skyddas mot alla 

former av diskriminering.  

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. 

• Barnet har rätt till liv och utveckling. 

• Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. 

 

Det innebär bland annat att den fysiska miljön bör utformas på ett 

sådant sätt att det skapas 

• goda och trygga boendemiljöer med möjlighet till lek och träff-

punkter 

• goda förutsättningar för stimulerande utbildnings- och fritids-

miljöer 

• en säker trafikmiljö. 

 

I översiktsplanen finns mål och ställningstaganden som syftar till att 

möta barns och ungas behov. Det ska till exempel finnas tillräckligt 

stora och funktionella ytor för rekreation, lek och utevistelse och 

trygghetsaspekter ska genomsyra planeringen av nya bostadsområ-

den.  

 

Skolan i Köpings kommun ska vara en sammanhållen skola och en 

mötesplats för barn och ungdomar från olika kulturer. Kommunen 

ska verka för att skolor och förskolor är tillgängliga för funktions-

hindrade. Kommunen ska också verka för att vägen till förskolor och 

skolor är säker och att trafikmiljön runt dem ses över med tanke på 

avlämningsplatser, parkering och belysning. 

 

De förslag i planen som ger ökad möjlighet för familjer att bosätta 

sig på landsbygden kan medföra att underlaget ökar för befintliga 

skolor. Det kan innebära att skol- och förskoleverksamheter samt 

fritidsutbudet utanför tätorten kan behållas eller utökas när det blir 

fler barn och unga som bor på landsbygden. 

 

Tillgång till förskolor, skolor och övrig social service riktad till barn 

och unga i sjönära utredningsområden för bostäder samt befintliga 

fritidshusområden som kan komma att omvandlas för permanent bo-

ende berörs inte i planförslaget. I den fortsatta planprocessen bör 

barnperspektivet särskilt beaktas i dessa områden. 

 

Förtätning av den redan byggda staden planeras till ”överblivna” el-

ler dåligt utnyttjade ytor, men det kan också bli aktuellt att ta delar 

av grönytor och rekreations- eller aktivitetsområden i anspråk. Såda-

na intrång kan innebära att markanvändningsintressen kommer att 

konkurrera med varandra. I den fortsatta planprocessen måste 

avvägningar göras i det enskilda fallet och barnperspektivet särskilt 

beaktas. 
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Folkhälsa 

Det övergripande nationella målet i folkhälsoarbetet är att ”skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”. Med fysisk planering kan kommunen bidra till bättre 

folkhälsa genom att verka för 

• delaktighet och inflytande i samhället 

• trygga och goda uppväxtvillkor 

• sunda och säkra miljöer 

• ökad fysisk aktivitet 

 

Det finns goda möjligheter för kommuninvånarna i Köping att delta i 

och påverka översiktsplaneringen. I planen slås det fast redan i inled-

ningen att det är viktigt att alla får komma till tals.  

 

Medborgardialoger har hållits i Odensvi, Himmeta-Bro, Munktorp, 

Västra Skedvi, Kolsva och Köping i samrådsskedet och 

planprogramskedet. Medborgardialogen främjar delaktighet i pla-

neringsprocessen och kan även bidra till att översiktsplaneringen 

bygger på erfarenheter snarare än på föreställningar. Översiktspla-

nens formella hantering med samråd och utställning, där allmänheten 

ges möjlighet att ta del av och yttra sig över innehållet, bidrar också 

till delaktighet och inflytande i samhället. 

 

I översiktsplanen tas ställning till barns uppväxtvillkor, främst i av-

snitten om utbildning, fritid och kultur, rekreation och friluftsliv. 

Ställningstagandena är i stor utsträckning inriktade på att bevara och 

vidareutveckla de goda förutsättningarna för en bra uppväxt som 

redan finns i kommunen. 

 

Ställningstaganden för sunda och säkra miljöer är återkommande un-

der de flesta avsnitten i förslaget och behandlas särskilt utförligt i av-

snittet om miljö- och riskfaktorer.  

 

Tillgång till anläggningar för motions- och fritidsaktiviteter är god i 

Köpings kommun. I planen framgår att kommunen ska hålla fritids-

anläggningarna i gott skick och att de ska vara väl anpassade för oli-

ka aktiviteter. 

 

Många bevarandevärda rekreationsområden som utpekas i planen 

saknar förbindelser med kollektivtrafiken. Det betyder att besök i 

områdena förutsätter tillgång till bil eller cykeltransport längre sträc-

kor. Därför kommer de förslag som vill värna om de bostadsnära 

grönområdena och skapa ett nytt lättillgängligt rekreationsstråk längs 

Köpingsåns norra strand sannolikt vara av stor betydelse.  

 

Översiktsplanen bedöms bidra till att stärka de faktorer som kan på-

verka folkhälsan positivt. 

 

Jämställdhet  

Det övergripande, nationella målet för jämställdhet är att ”Kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.  

För att kunna säga något om vilket inflytande som män respektive 

kvinnor har över utformningen av översiktsplanen har en översiktlig 

analys gjorts. Den visar hur jämställd arbetsorganisationen för plan-

arbetet är och därmed indirekt hur makten och ansvaret för att forma 

den fysiska miljön i Köping 2010 - 2025 ser ut. 

 

Både kommunens styrgrupp och arbetsgrupp för arbetet med över-

siktsplanen har bestått av både män och kvinnor. Styrgruppen utgörs 

av kommunstyrelsens arbetsutskott samt miljö- och 

byggnadsnämndens ordförande, vilket innebär två kvinnor och fyra 

män. Projektorganisationen består i övrigt av en projektgrupp där 

alla kommunala förvaltningar och Västra Mälardalens 

kommunalförbund är representerade. Könsfördelningen i 
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arbetsgruppen har varierat något under arbetets gång, men har i 

huvudsak varit 40 % kvinnor och 60 % män.  

 

En bedömning har också gjorts ifall olika mål och ställningstaganden 

i översiktsplanen kan bidra till att uppfylla målet för jämställdhet. 

 

I översiktsplanen redovisar kommunen mål och ställningstaganden 

utan att anlägga ett könsperspektiv. Genom förslag i planen skapas 

på olika sätt goda förutsättningar för alla människor i Köping att få 

ihop ett väl fungerande vardagsliv, exempelvis god tillgänglighet till 

kommersiell och social service, kommunikationer och tillgång till 

natur, kultur och fritidsaktiviteter. Få anvisningar lämnas för hur 

jämställdhet bör beaktas i den efterföljande planeringen.  

 

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att det övergripande 

jämställdhetsmålet kan uppfyllas. 

 

Jämlikhet 

Jämlikhet i den fysiska planeringen kommer vanligen till uttryck ge-

nom att kommunen i planeringen aktivt främjar en samhällsutveck-

ling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.  

 

I översiktsplanen föreslås förtätning av stadsbebyggelsen. Det kan ge 

upphov till intressekonflikter, men det ger samtidigt möjlighet att 

komplettera den befintliga bebyggelsen i olika delar av kommunen 

med andra hustyper och upplåtelseformer än de som redan finns där. 

Det kan ge fysiska förutsättningar för en ökad integration och varia-

tion.  

 

Ett nytt flerbostadshus med hiss kan exempelvis möjliggöra för äldre 

att bo kvar i ett bostadsområde även om hälsotillståndet förändras. 

Men nyproducerade bostäder kan vara för dyra för att efterfrågas av 

unga och äldre. Nya småhus kan öka flyttrörligheten så att de små 

och billigare lägenheterna blir tillgängliga för exempelvis ungdomar 

som vill flytta hemifrån. Översiktsplanen ger de fysiska förutsättnin-

garna men marknadskrafterna styr efterfrågan. 

 

Undantag i ett jämlikhetsperspektiv utgör de förslag i översiktspla-

nen som möjliggör ökat boende i strandnära lägen samt permanent-

boende i fritidshusområden. Eftersom de i planen utpekade område-

na i stor utsträckning saknar såväl kommersiell service som koppling 

till befintliga kollektivtrafikstråk, kommer människor som av olika 

anledningar inte har tillgång till eller inte kan eller vill köra bil ha 

svårt att få ihop ett fungerande vardagsliv om de bosätter sig i dessa 

områden. Möjligheterna skulle öka om planeringen av bostäder utan-

för tätorterna tog större hänsyn till befintliga eller möjliga framtida 

kollektivtrafikstråk. 

 

Tillgänglighet 

Enligt planen ska kommunen verka för att äldre människor och per-

soner med fysiska eller psykiska svårigheter får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden. Det ska finnas möj-

lighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

 

Utformning av den fysiska miljön för ökad tillgänglighet behandlas 

mer detaljerat i kommande planerings- och bygglovprocesser och 

kan därför bättre konsekvensbedömas i efterföljande planskeden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Samhälle 

De flesta mera omfattande nya utbyggnadsområdena för bostäder 

och verksamheter ligger i anslutning till redan befintliga bostads- 

och verksamhetsområden. Det ökar möjligheterna att använda be-

fintlig infrastruktur, vilket är positivt från ett samhällsekonomiskt 
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perspektiv. Det kan i vissa fall också vara gynnsamt genom att de 

nya bebyggelseområdena till exempel kan hjälpa till att bekosta 

utbyggnad eller upprustning av de befintliga tekniska systemen.  

 

Översiktsplanen syftar till att skapa attraktiva bostadsmiljöer både 

för nuvarande kommuninvånare och tillkommande. Genom att män-

niskor som redan är bosatta i kommunen bor kvar och att inflyttning-

en kan öka skapas ett stabilt underlag för service, kollektivtrafik, 

handel med mera.  

 

En konsekvens av att vissa områden, där kommunen är markägare, 

undantas från rationellt skogsbruk till förmån för biologisk mångfald 

och friluftsliv innebär lägre inkomster till kommunen kortsiktigt. 

Men det långsiktiga ekonomiska värdet av avverkningsbar skog 

försvinner inte. 

 

Näringsliv 

I översiktsplanen beskrivs kommunens näringsliv. Ett dynamiskt och 

långsiktigt hållbart näringsliv är viktigt för kommunens ekonomiska 

utveckling.  

 

I planen betonas vikten av att skapa goda förutsättningar för närings-

livet bland annat genom att ha god framförhållning och planbered-

skap för att kunna attrahera nya verksamheter till kommunen. Ut-

byggnadsområdena för verksamheter har en bredd som gynnar etab-

lering och utveckling inom olika branscher och näringsgrenar. 

 

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 den externa handeln.  

 

Översiktsplanen bedöms sammantaget bidra till att behålla och utöka 

handeln inom kommunen. Men handeln har stark centrering till Kö-

pings tätort, vilket ytterligare befästs i översiktsplanen. 

 

Ny bebyggelse på landsbygden kan fragmentera jordbrukslandskapet 

och förändra förutsättningarna för brukande och djurhållning. De 

ekonomiska konsekvenserna är något som bör uppmärksammas i 

den fortsatta planeringen. De ekonomiska konsekvenserna för skogs-

bruket i kommunen bedöms vara marginella.  

 

Översiktsplanen bedöms sammantaget möjliggöra och bidra till en 

god näringslivsutveckling i kommunen. 

 

Infrastruktur 

I översiktsplanen föreslås förtätning i den redan byggda staden, vil-

ket gör att befintlig infrastruktur kan utnyttjas på ett effektivt sätt.  

 

Enligt planen ska kommunen även verka för god tillgänglighet för 

kommuninvånarna till återvinningsstationer och för att hela kommu-

nen ska ha god tillgänglighet till bredband. De förslag med avseende 

på teknisk infrastruktur som redovisas i översiktsplanen får i huvud-

sak positiva konsekvenser i samhällsekonomiskt hänseende. 

 

I översiktsplanen ligger tyngdpunkten när det gäller kommunikatio-

ner på persontransporter med personbil och godstransporter på väg, 

järnväg och till sjöss. Köping har ett strategiskt kommunikationsläge 

och de goda möjligheterna till omlastning av gods mellan olika tran-

sportslag medför att transportinfrastrukturen och hamnanläggningar-

na i Köping även är av stor regional betydelse. Arbetspendlingen in 

till Köping är större än utpendlingen. De förändringar med avseende 

på kommunikationer som föreslås i översiktsplanen får positiva kon-
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sekvenser i form av förbättrad framkomlighet, ökad trafiksäkerhet 

och förbättrade möjligheter till pendling.  

 

Översiktsplanen bedöms kunna bidra till förbättringar i kommunika-

tionshänseende och till att stärka den regionala utvecklingen.  

 

Ekologiska konsekvenser 

Nya bostäder och verksamhetsområden tar mark i anspråk och kom-

mer att belasta de ekologiska systemen. Naturmark liksom mark i 

strandnära områden berörs av ställningstaganden i översiktsplanen 

liksom komplettering på redan ianspråktagen mark. Utbyggnad av 

det kommunala vatten- och avloppssystemet är aktuellt i samband 

med ökat permanentboende i befintliga fritidshusområden. De eko-

logiska systemen kommer att belastas och i viss mån avlastas vid 

genomförande av de olika exploateringsstrategierna i planen. 

 

Trafikanläggningar som vägar, trafikplatser, banvallar, bangårdar, 

kajer och hamnanläggningar tar mark och vattenområden i anspråk 

och utgör ofta barriärer. De kan exempelvis försvåra viltpassage, 

fragmentera spridningskorridorer för flora och fauna och ge upphov 

till vandringshinder för fisk- och groddjur, för att nämna några barri-

ärer. De nya trafikanläggningarna och de utvecklingsåtgärder för be-

fintliga anläggningar som översiktsplanen föreslår kommer i många 

fall att kräva ytterligare miljökonsekvensutredningar och tillstånds-

prövning innan de kan genomföras.  

 

Satsningar på friluftsområden och rekreationsstråk kan bidra till 

ökad tillgänglighet och ökat intresse för natur- och friluftsliv men 

kan också medföra negativ påverkan i ekologiskt känsliga områden 

om besökstrycket blir för stort. 

 

Ovanstående är exempel på ekologiska konsekvenser som översikts-

planen kan komma att medföra. Ytterligare beskrivningar av konse-

kvenser för bland annat naturmiljön återfinns i den miljökonsekvens-

beskrivning som har upprättats till översiktsplanen, se nedan. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

En översiktsplan är en sådan plan som bedöms kunna komma att ge 

upphov till betydande miljöpåverkan när den genomförs. Därför ska 

en översiktsplan miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas och bifogas översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivnin-

gen finns i en separat bilaga till översiktsplanen. 

 

 
Malmön 




