
PL412            1 

Samrådshandling 
PL 412 Dnr:492/2018 

2018-11-06 

 

Detaljplan för del av Bålsta 2:12 
Munktorps tätort, Köpings kommun 

 
 

 

Planbeskrivning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PL412            2 

 
 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser och en tillhörande 
planbeskrivning. Detaljplanen talar om hur mark- och vattenområden får användas 
och är en grund för bygglovgivning. 

Plankarta 
Plankartan visar det geografiska området som detaljplanen handlar om. På 
plankartan står de bestämmelser som gäller för området, till exempel hur höga 
husen får vara och vilken typ av byggnader som får byggas. Plankartan är ett 
juridiskt styrande dokument. 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen är ett dokument som förklarar syftet med detaljplanen och 
innehållet. Den beskriver vilka konsekvenser som genomförandet av detaljplanen 
kan få för miljön, boende i området och andra berörda. 

 

Process 
 

Samrådsskede – ett förslag till ny detaljplan och tillhörande 
handlingar tas fram. I samrådsskedet har sakägare och 
andra berörda möjlighet att se och ge synpunkter på 
förslaget. 

 

 

Granskningsskede - efter samråd och eventuella 
revideringar ställs ett genomarbetat förslag ut för 
granskning. Granskningstiden ska vara minst två veckor. 
När granskningstiden är slut sammanställs ett utlåtande 
med ställningstagande till de synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning. 

 

 

Antagandeskede - detaljplanen antas av miljö- och 
byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Innan planen 
börjar gälla (når laga kraft), finns det i tre veckor tid att 
överklaga detaljplanen. Det är enbart de som senast i 
granskningsskedet har inkommit med skriftliga synpunkter 
som har möjlighet att överklaga. 
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Inledning 
Syfte och huvuddrag 
Huvudsyftet med en ny planläggning är att möjliggöra för Munktorps 
Träförädling att expandera sin nuvarande verksamhet på en större 
sammanhängande yta. Med nuvarande detaljplan är detta inte möjligt i och med 
en planlagd lokalgata som är bestämd att gå genom den planlagda industrimarken.  

Den gällande detaljplanen är från 2009 och skapandes för att bland annat göra 
utrymme för Munktorp Träförädling AB att bygga ut sin befintliga verksamhet. 
Men den detaljplanen skapades också i syfte att göra plats för andra verksamheter 
att etablera sig. Kommunen äger mer mark väster om området och har vid en 
förfrågan om att köpa den planlagda marken på fastigheten Bålsta 2:12 ställt sig 
positiva.  

Planområdets avgränsning syftar till att ersätta delar av detaljplan PL 379. De 
delar som berörs är i huvudsak den mark som är planlagd som lokalgata och 
prickmarken utmed denna. I den nya detaljplanen är dessa delar tänkt att utgöra en 
del av kvartersmarken. Förutom detta ska även mark under 
högspänningsledningarna som utgör kvartersmark ersättas med en bestämmelse 
om naturmark.  

 

  

PLANOMRÅDE

Köping 
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Handlingar 
Detaljplanen består av: 

Plankarta 
Planbeskrivning  
 

Övriga handlingar:   
 Fastighetsförteckning 

Bedömning om miljöpåverkan. 
 

Preliminär tidplan 
Samråd  Andra kvartal 2019 
Granskning  Tredje kvartal 2019 
Antagande Fjärde kvartal 2019 
 

Medverkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan-, mark- och bygglovsfrågor 

Miljökontoret  Miljöfrågor 

Tekniska kontoret  VA-frågor, park, gata 

Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Patrik Igelström och Marina 
Ljungsved på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Förutsättningar 
Plandata 
 

 
Cirka sju kilometer öster om Köpings tätort, i utkanten av Munktorp är 
planområdet beläget. Planområdet omfattar ca 1,33 hektar och all mark inom 
planområdet ägs av kommunen.  

Politiska ställningstaganden 
Mål för Köpings kommun 2013-2019 
Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2012 målen som ska gälla till 
och med 2019. Detaljplanen faller in under målet att kommunen har en målbild 
om att tillsammans skapar vi vår framtid, med fyra målområden och nio mål. För 
målområdet ”Hållbar samhällsutveckling” uttrycks en önskan att kommunen ska 
förenkla, stödja, och stimulera förutsättningarna för företagande. Att mark alltid 
ska finnas planlagd och tillgänglig för företagsetablering. 

Översiktsplan 
Den kommunomfattande översiktsplanen för Köpings kommun antogs av 
kommunfullmäktige den 24 september 2012. Området är utpekat som 
verksamhetsområde men planområdet är ej utbyggt.  
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Gällande detaljplan 

Inom planområde gäller detaljplanen PL 379 som blev antagen 10 november 
2008. Planen har en genomförandetid på 15 år, dvs. 2024-04-07. Syftet med PL 
379 var att pröva en ny sträckning för Bålstavägen så att arealutökning för Bålsta 
2:15 kunde genomföras. 

Beslut om uppdrag 
Den 8 augusti 2018 beslutades det om planuppdrag, KS au § 168, för att ersätta 
lokalgata med kvartersmark på fastigheten Bålsta 2:12 i Munktorp. 

Bedömning om miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt 
6 kap. MB kräver att en särskild miljöbedömning måste göras. 

Bedömningen om miljöpåverkan grundas på att det redan finns ett 
ställningstagande i PL 379 för småindustri i området. Detaljplanen ändrar endast 
användningsområde från lokalgata till småindustri. Därför bedöms planförslaget 
inte ha någon betydande negativ påverkan.  

Natur 
Vegetation, terräng och natur 
Området utgörs av åkermark.  

Geoteknik 
Bjerkings Ingenjörsbyrå AB gjorde 1982 en översiktlig geologisk undersökning. 
Undergrunden består av lera till varierande djup.  

Bebyggelseområde  
Stadsbild/bebyggelse  
Området är inte utbyggt. Marken runt planområdet består av jordbruksmark i 
väster och i söder. I öster är Munktorp tätort beläget och består till majoriteten av 
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bostäder. I norr i direkt anslutning till planområdet ligger Munktorps Träförädling 
AB. Norr om Munktorps Träförädling AB på andra sidan järnvägen ligger 
verksamheten Ljungträ AB. 

Skydd av natur/bebyggelse 

Inom planområdet finns det ingen värdefull natur, fornlämningar eller bebyggelse 
utpekad. 

Järnvägen som är belägen ca 150 meter från planområdet är utpekad som 
riksintresse. 

Trafik  
Gator och biltrafik 
Planområdet är belägen vid länsvägen 558 (Västeråsvägen). Till länsväg 558 
ansluter Bålstavägen som är den väg som förser planområdet samt 
verksamheterna med trafik. 

Hastighet övergår från 80 km/h till 50 km/h vid infarten till Bålstavägen som 
planområdet var en tilltänkt förlängning av.  

Trafikverkets redovisning av ÅDT, Årsdygnstrafik, som visar det genomsnittliga 
trafikflödet per dygn under ett år. Länsvägen 558 har mellan 2001- 4000 bilar per 
dygn. 

Teknisk försörjning 
El 
På fastigheten Bålsta 2:16 har Mälarenergi Elnät AB en större 
transformatorstation. Fastigheten är inhägnad. Stationen är ansluten söderifrån 
med två 40 kV parallella luftledningar. Dessa tillhör regionnätet och är Vattenfalls 
el-anläggningar. 
 
En mindre transformatorstation ligger vid Bålstavägen på fastigheten Bålsta 2:12. 

VA 
Ett ledningsstråk med servisledningar går från Västeråsvägen genom Bålstavägen 
och över till Solhemsvägen. Fastigheten Sorby 2:5 är ansluten norrut till ledningar 
i Bergsbyvägen.  
 
Fastighetsägaren har ansvar att leda vattnet till kommunens dagvattenserviser.  
 

Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen har gjort en identifiering av potentiellt förorenade områden inom 
bl.a. branscherna bilvårdsanläggningar, drivmedelshantering samt tank- och 
fatrengöring. Genom detta arbete har ett område identifierats i direkt anslutning 
till planområdet, Bålsta 2:8, och det har fått riskklass 3 (måttlig risk). 
 



PL412            9 

Risken för markföroreningar i planområdet bedöms liten eftersom det är 
jordbruksmark. 

Miljökvalitetsnormer 
Luft  
Genomförda utomhusluftmätningar visar att luftkvaliteten generellt är god i 
Köping och att luftkvaliteten är bra i förhållande till miljökvalitetsmål och 
miljömål. 

Buller 
Idag bedriver Munktorps Träförädling AB verksamhet på fastigheterna Bålsta 
2:15, 2:8, 2:11 samt 2:17. Flera av fastigheterna är belägna i direkt anslutning till 
bostadsområdet i västra Munktorp. I framtagandet av PL 379 togs ingen 
bullerutredning fram, utan kravet att verksamheten inte får vara störande för 
omgivningen infördes. 
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Planförslag  
Allmänt 
Detaljplanens huvudsyfte är att planlägga Bålstavägen till kvartersmark och på det 
sättet möjliggöra en sammanhängande yta för småindustri. Den nya detaljplanen 
innebär att Munktorps Träförädling kan utvidga sin befintliga verksamhet på 
ytterligare delar av den redan planlagda industrimarken på fastigheten Bålsta 2:12.  

Den nya detaljplanen planläggs till kvartersmark för småindustri med samma 
bestämmelser som den angränsade kvartersmarken i den gällande detaljplanen (se 
avsnittet Plankarta och bestämmelser).  

Natur 
Det kommer planläggas ett naturområde i östra delen av planområdet. 
Naturmarken innebär ett utökat avstånd mellan den tilltänkta småindustrimarken 
och angränsade villaområdet.  

Trafik 
Planområdet kommer även fortsättningsvis ansluta mot länsväg 558 
(Västeråsvägen). Bålstavägen kommer emellertid upphöra att vara en allmän gata 
och istället ingå som en del av industrimarken. I fall fastighetsmarken avses 
inhägnas och förses med bom bör tillräcklig yta avsättas för en vändzon innan 
bommen.  

Teknisk försörjning 
El och VA 
Vid uppförande av nya självständiga byggnader kommer dessa behöva egna 
anslutningar till det befintliga elnätet och VA-ledningar i området.  

Dagvatten 
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att dagvattnet fördröjs och leds till 
kommunens dagvattenserviser. 

Geotekniska 
Behovet av mer detaljerade geotekniska undersökningar kommer att bedömas i 
bygglovsprövning. 
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Motiv till planbestämmelser 
Användning av mark och vatten 

Syftet med bestämmelsen är att tillåta småindustri och 
således få ett sammanhållet industriområde med den 

angränsade detaljplanen. 

Syftet med naturmarken är att utöka avståndet till 
närliggande bostäder.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Byggnadshöjden som tillåts är 7,6 meter. Detta är 
likvärdigt i angränsade PL 379 

 

Prickad mark innebär att marken inte får förses med 
byggnader. Detaljplanen tillåter ingen byggnad 
närmare än 6 meter från gränsen från natur i enlighet 
med den anslutande detaljplanen. 

 

Bestämmelsen Verksamheten får inte vara störande för 
omgivningen innebär att verksamheter inte får 
förorsaka sådana ljudnivåer som stör närliggande 
omgivning. 

Denna bestämmelse är inte rekommenderad av 
Boverket. Dock för att skapa ett enhetligt område med 
PL 379 som är lätt att tolka, föreslås denna 
bestämmelse finnas med i denna plan också. 

 

Administrativa bestämmelser 
 

Denna bestämmelse innebär markreservat för 
underjordiska ledningar. Det tillåts inga byggnader där 
denna bestämmelse gäller. 
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Konsekvenser 
Miljö 
Bedömning om miljöpåverkan  
Utifrån Miljöbalken ska det bedömas ifall planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. En bedömning görs inledningsvis för att 
avgöra om konsekvenser i miljön antas bli betydande och därmed behöver utredas 
och beskrivas. 

En inledande undersökning har gjorts av Stadsarkitektkontoret i samverkan med 
Miljökontoret där bedömningen har gjorts att ett genomförande av planen inte 
antas leda till någon betydande miljöpåverkan  

Bedömningen grundas på följande: 

 Planförslagets ringa art. I sin utformning möjliggör den nya planen endast 
för ett scenario där industrimarken kan användas som en större samlad 
verksamhetsyta istället för ett flertal mindre som var meningen med den 
sedan tidigare planlagda ytan för lokalgata.  

 Planförslaget bedöms inte innebära någon inverkan på någon 
miljökvalitetsnorm. 

 Det område som har identifieras som ett potentiellt förorenat område 
kommer inte påverka planområdet. 

Hälsa och säkerhet 
Enligt Plan-och bygglagen 2 kap. 5,6 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som 
är lämpad för sitt ändamål och utformas med hänsyn till: människors hälsa och 
säkerhet, möjlighet att förebygga vatten- och luftföroreningar och bullerstörningar 
och möjlighet att förebygga risk för olyckor och översvämningar. 

Riskhänsyn  
Planförslaget kommer medföra minskade risker i och med att den allmänna gatan 
övergår till att utgöra verksamhetsmark. Framöver behöver därför ingen hänsyn 
tas till oskyddade trafikanter i området, då tanken är att kunna hägna in området.  

Miljökvalitetsnormer 
Luft 

Luftkvaliteten kommer inte försämras till följd av denna utbyggnad. Planområdets 
ringa storlek kommer inte påverka luftkvalitén nämnvärt. 
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Buller 

Genom att den allmänna vägen blir privat finns större möjligheter för befintlig 
verksamhet att inom sin mark placera delar av verksamheten som inte alstrar 
buller närmast bostadsområdet.  

Genom samma bestämmelse som finns i gällande detaljplan, PL 379, att 
verksamheten inte får vara störande för omgivningen kan omgivningsbullret 
lättare kontrolleras genom tillsyn av kommunen. Vidare utökas planlagd 
naturmark så att ett större avstånd i sydost hålls mot bostäderna. 
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen, detaljplanen får inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Ansvarsfördelning 
Fastighetsägaren kommer att bekosta utbyggnaden av vatten- och avlopp samt 
elledningar inom kvartersmarken. 

Huvudmannaskap för allmän plats 
Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 

Tekniska frågor 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med Köpings kommuns 
renhållningsordning. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter 
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser. 
Hämtningsplats för avfall ordnas inom kvartersmark. För anvisningar och de 
senaste råden om avfallshantering i Köpings kommun bör dialog ske med 
renhållningsansvarig. 

Ekonomiska frågor 
Investeringar 
För åtgärder på kvartersmark svarar respektive fastighetsägare och kommunen 
bekostar eventuella åtgärder som kan behövas inom allmän plats. Kommunens 
kostnader bedöms täckas av intäkter från försäljning av tomtmark inom 
planområdet. 

Planavtal 
Ett planavtal finns upprättat mellan Köpings kommun och Munktorps 
Träförädling AB. 

Fastighetsrättsligt 
Fastighetsindelning 
Planområdet inryms idag i fastigheten Bålsta 2:12. 

Detaljplanen innebär att ett storkvarter bildas genom att den tidigare gatumarken 
inom del av Bålsta 2:12  nu utgörs av kvartersmark.  

Fastighetsbildning krävs för att genomföra detaljplanen. 
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Del av Bålsta 2:12 (infartsväg Bålstavägen) överförs genom fastighetsreglering 
till Bålsta 2:15. 

Övrig del av Bålsta 2:12 inom planområdet kommer tillsammans med 
kvartersmark från angränsande detaljplan att överföras genom fastighetsreglering 
till Bålsta 2:15. Alternativt kan avstyckning till flera nya fastigheter genomföras 
under förutsättning att tillfart kan lösas. 

Fastighetsbildningsåtgärderna initieras av kommunen. Fördelning av 
förrättningskostnaderna kommer att regleras i genomförandeavtal och/eller 
överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen och Munktorps 
Träförädling AB. 

Servitut 
Inom planområdet finns ett befintligt servitut. Vattenfall Eldistribution AB har ett 
avtalsservitut för kraftledning till förmån för Västanån 6:19. Servitutet bedöms 
inte påverkas negativt av planläggningen.  

I och med att Bålstavägen blir kvartersmark uppstår behov av ett servitut för 
Mälarenergis tillgång till transformatorstationen på fastigheten Bålsta 2:16. 
Överenskommelse om bildande av officialservitut ska tecknas mellan Mälarenergi 
Elnät AB och Munktorps Träförädling AB, där förrättningskostnaderna för 
servitutsåtgärden regleras. 

Gemensamhetsanläggning 
I och med att Bålstavägen blir kvartersmark uppstår ett behov att ordna tillfart till 
angränsande fastigheter som tidigare haft åtkomst via kommunal gata. 
Infartsvägen blir gemensam för flera fastigheter och i första hand bör rätten till 
väg lösas genom bildande av gemensamhetsanläggning. Samtliga berörda 
fastigheter är dock i dagsläget i samma ägares hand (Munktoprs Träförädling AB) 
och därför bedöms gemensamhetsanläggning inte behöva bildas förrän det 
faktiska behovet uppstår, t.ex. om någon av fastigheterna får ny ägare. Undantaget 
är Mälarenergis fastighet Bålsta 2:16 som ordnar sin tillfart via servitut. 

Ledningsrätter  
Inom planområdet finns tre befintliga ledningsrätter där ledningshavare är 
Skanova för tele och Mälarenergi Elnät AB med ledningsrätter för både 
starkström samt kraftledning. Ledningsrätterna påverkas inte negativt av den nya 
planläggningen. 

Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar. I den nuvarande Bålstavägen är bland annat Köpings kommun 
ledningshavare för vatten- och avloppsledningar som ligger i befintlig gata.  

Respektive ledningshavare initierar bildande av ledningsrätt och frigörande av 
fastighetstillbehör. Kostnaderna för åtgärderna regleras i genomförandeavtal 
och/eller överenskommelse om bildande av ledningsrätt. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 

 

Anita Iversen   Marina Ljungsved 
Planchef   Planarkitekt 


