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Avtal anläggningsarrende – 
Skövde 4:15-16 

1 Avtalsparter 

1.1 Fastighetsägare 

Skövde kommun (organisationsnr 212000-1710) 

581 43  Skövde 

 

I avtalet benämnd med Fastighetsägaren. 

1.2 Arrendator 

Skanska Industrial Solutions AB (organisationsnr 556793-1638) 

112 74  Stockholm 

 

I avtalet benämnd med Arrendatorn. 

2 Bakgrund 

I området Billingsryd har diabas brutits alltsedan 1950-talet. I dagsläget bedrivs 

täktverksamheten av Skanska Industrial Solutions AB (Arrendatorn), tidigare 

Skanska Asfalt och Betong AB. Verksamheten försörjer såväl Paroc AB med 

bergmaterial för mineralullstillverkning som Skövde kommun med bergmaterial 

för bostads- och infrastrukturbyggande. 

 

Nuvarande arrendeavtal mellan Arrendatorn och Skövde kommun gäller t.o.m. 

den 31 december 2019 i den del vilken avser brytning av berg inom brytnings-

området och t.o.m. den 31 december 2021 i den del vilken avser verksamheten i 

övrigt. 

 

I syfte att möjliggöra fortsatt brytning och produktion av bergmaterialprodukter 

under en begränsad tid av tio (10) år har Parterna fört vidare diskussioner om 

fortsatt brytning eftersom verksamheten har stor betydelse för bostadsutveck-

lingen och övriga infrastuktursprojekt i kommunen. Den fortsatta brytningen 

tryggar Paroc AB:s behov av material samtidigt som den öppnar upp för och 

möjliggör bostadsutveckling på östra kanten av Billingen, vid lokalisering av 

nuvarande bergtäkt. En sådan bostadsutveckling kräver att täkten öppnas upp 

genom att man bryter ned de två områden vilka idag är belägna söder respektive 

norr om infarten till nuvarande brytningsområde, se bilaga 1 till detta avtal. 

 

För att minska påverkan från transporter på boendemiljö vid bl.a. Hasselbacken 

under tiden för den fortsatta brytningen har Arrendatorn åtagit sig att anlägga en 

ny in- och utfartsväg till verksamheten. Sträckning av den nya planerade vägen 

framgår av bilaga 1 till detta avtal. Den planerade vägen kommer att passera 

genom naturreservatet Rånna Ryd. Arrendatorn avser att genom utredningar av 

natur- och kulturvärden, låta utreda huruvida ett anläggande av vägen är möjlig 
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med hänsyn taget till den miljöpåverkan som anläggandet av vägen innebär. Om 

utredningar visar att ett anläggande av vägen är möjlig, kommer Arrendatorn att 

ansöka om att få anlägga densamma i samband med att Arrendatorn ansöker om 

fortsatt tillstånd till täktverksamhet. En fortsättning på täktverksamheten inkl. 

anläggande av den nya vägen kommer att prövas av prövningsmyndigheten, och 

skulle tillstånd ej meddelas för att anlägga vägen, förfaller också föreliggande 

avtal. Arrendatorn åtar sig att stå för ansökan och kostnader förenade därmed samt 

även att stå för kostnader förenade med vägens anläggande. Vid tiden för avtalets 

upphörande övergår den nya vägen i kommunens ägo, vilken då skapar ytterligare 

synergier genom att bidra till en god kommunikation och infrastruktur för 

planerad ny bebyggelse i området samt för befintlig bebyggelse vid bl.a. 

Hasselbacken. 

 

Bergmaterial av rätt kvalité för tillverkning av bergmaterialprodukter för 

byggande av bostads- och infrastruktur är en bristvara i Skövderegionen. 

Därutöver är den aktuella bergarten i täkten, diabas, klassad som riksintresse för 

värdefulla ämnen och material, då den genom sina speciella egenskaper är av 

mycket stor betydelse för produktion av mineralull. Såväl Arrendatorn som Paroc 

AB bedriver ett omfattande arbete med lokaliseringsutredningar för att i en 

framtid kunna ersätta produktion av bergmaterialprodukter i Billingsryd med 

brytning annorstädes för att tillgodose sina respektive ändamål. Fortsatt brytning i 

Billingsryd ger dock, utöver synergier enligt ovan, såväl Arrendatorn som Paroc 

AB ytterligare tid och möjlighet att rekognosera sådana alternativa lokaliseringar, 

utan att respektive verksamhet behöver äventyras. För Arrendatorns del betyder 

det att man fortsatt kan försörja Paroc AB och Skövde kommun med kvalificerade 

bergmaterialprodukter. För Paroc AB:s del betyder det att man fortsatt kan trygga 

mer än 300 arbetstillfällen i Skövderegionen. 

 

Enligt Brundtlandrapporten omfattar hållbar utveckling tre dimensioner av 

hållbarhet, varav miljömässig hållbarhet är en, men där också social och 

ekonomisk hållbarhet är dimensioner att beakta vid en sammanfattande 

bedömning. Föreliggande avtal tar hänsyn till ett flertal motstående intressen och 

tryggar en fortsatt långsiktig och hållbar utveckling i Skövderegionen. 

 

Mot bakgrund av ovan har parterna träffat föreliggande avtal om 

anläggningsarrende. 

3 Grundläggande villkor för avtalet 

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet: 

- att kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutar godkänna detta avtal. 

Om denna förutsättning ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt 

för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk 

ersättning. Förfaller avtalet skall vardera part således bära sina egna kostnader. 

4 Upplåtelse av arrendeområde 

Fastighetsägaren upplåter och utarrenderar till Arrendatorn såsom anläggnings-

arrende det område av fastigheterna Skövde 4:15 och 4:16 i Skövde kommun, 
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vilket utmärkts på bifogad karta, bilaga 1 (omfattande verksamhets- och 

brytningsområde). 

5 Ändamål 

Arrendatorn äger rätt att inom det upplåtna arrendeområdet med ensamrätt genom 

sprängning och annat arbete uttaga, bearbeta, förädla och försälja material i form 

av berg och morän, uppsätta och driva erforderliga maskiner och annan utrustning, 

uppföra och bibehålla erforderliga byggnader och anläggningar med därtill 

hörande installationer såsom men ej begränsat till krossanläggningar för 

tillverkning av ballastprodukter, asfaltverk, kontor, verkstäder, våganläggning, 

upplag för massor, förråd och parkering samt bedriva härmed sammanhängande 

och likartade verksamheter. 

 

I upplåtelsen ingår rätt för Arrendatorn att inom arrendeområdet: 

- nyttja sådana eventuella befintliga vägar i eller i anslutning till 

arrendeområdet, som Fastighetsägaren äger eller äger nyttjanderätt eller 

servitut till, se även 13 Vägar och tillgänglighet, 

- vidtaga för driften erforderliga schaktnings- och röjningsarbeten, 

- anlägga plats för avbaningsmassor från täkten, 

- anlägga erforderliga upplagsplaner/uppställningsplatser och förråd för 

uttaget täktmaterial, massor, förädlade produkter och maskiner, 

- framdraga, utföra, bibehålla och underhålla erforderliga ledningar för 

infrastruktur såsom, men ej begränsat till el, telefon, bredband, vatten, brunn 

för vattentäkt, reningsanläggning för avlopps- och spillvatten, 

- ta fram produktionsvatten för verksamheten, 

- i det fall behov föreligger, anlägga och bibehålla brunn, pump med därtill 

hörande installationer för bortledning av grundvatten, 

- uppsätta för driften erforderliga skyddsstängsel, 

- om tillstånd medges av myndighet, ta emot och lägga upp externa massor 

t.ex. i syfte att återvinna och efterbehandla inom arrendeområdet. 

6 Tillstånd m.m. 

Arrendatorn är skyldig att utverka och bekosta erforderliga tillstånd till sin 

verksamhet och svarar för att denna är i enlighet med vid var tid gällande 

författning (lagar, förordningar och föreskrifter) och/eller myndighetsbeslut. 

Verksamhetsgränser, etapper och brytdjup baseras på geologiska, topografiska, 

tekniska och miljömässiga förutsättningar. Samråd angående utformning av 

området sker med Fastighetsägaren. 

7 Arrendeområdets skick samt garantier för detta 

Arrendeområdet upplåts i det skick vari det nu befinner sig. På arrendeområdet 

växande skog disponeras av Fastighetsägaren, om annat inte avtalats. 

 

Avverkning av skogen utförs och bekostas av Fastighetsägaren i den takt, som 

erfordras för täktverksamheten. Det åligger Fastighetsägaren att snarast, dock 

senast sex (6) månader efter skriftlig anmodan från Arrendatorn, utföra 

avverkning och bortforsling av skog inom sådana områden, som behöver tas i 

anspråk för verksamheten. Underlåter Fastighetsägaren att inom denna tid utföra 
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erforderlig avverkning och bortforsling, äger Arrendatorn på Fastighetsägarens 

bekostnad utföra detta. Därvid avverkat virke/upplägges för Fastighetsägarens 

räkning på lämplig plats.  

 

Fastighetsägaren garanterar följande, avseende de arrenderade områdena: 

- att föreläggande, dom eller myndighetsbeslut inte finns, som kan förväntas 

innebära inskränkning eller hinder för Arrendatorns nyttjande av 

arrendeområdet eller bedrivande av verksamheten, samt 

- att det inte finns anledning befara att krav på utredning, efterbehandling 

eller liknande åtgärder kommer att framställas mot Arrendatorn avseende 

föroreningar, som saknar samband med Arrendatorns verksamhet och som 

av hälso- eller miljöskäl inte är tillåtna enligt författning, myndighetsbeslut 

eller annan norm. 

 

Vid brist i nu angivna garantier, svarar Fastighetsägaren för härav uppkommande 

skada och kostnader för Arrendatorn. Härutöver äger Arrendatorn rätt att säga upp 

avtalet i förtid enligt 8 Avtals- och uppsägningstid, tredje stycket nedan 

8 Avtals- och uppsägningstid 

Avtalstiden är tio (10) år från och med den förste (1:e) i den månad och det år 

Arrendatorn tar tillståndet i anspråk. 

 

För fortsatt försörjning av material till Paroc AB:s mineralullstillverkning under 

en 5-årsperiod efter detta avtals upphörande, ska Arrendatorn i samband med 

avtalets upphörande, lämna 150 000 ton material i upplag inom arrendeområdet 

för Paroc AB:s nyttjande. Avtal, bygglov m.m. avseende detta upplag, görs upp 

mellan Paroc AB och Fastighetsägaren vid tiden för upphörande av detta Avtal. 

Ersättning för dessa 150 000 ton bergmaterial ska erläggas till Arrendatorn, vilket 

avtalas i separat avtal mellan Arrendatorn och Paroc AB. 

 

Skulle Arrendatorn på grund av myndighetsbeslut eller av annat likartat skäl vara 

begränsade att bedriva i detta avtal angiven verksamhet i för Arrendatorn 

erforderlig omfattning äger Arrendatorn rätt att, med iakttagande av minst sex (6) 

månaders uppsägningstid, uppsäga avtalet till omedelbart upphörande. 

9 Ersättning 

Som ersättning för de enligt detta avtal upplåtna rättigheterna betalar Arrendatorn 

till Fastighetsägaren en nyttjanderättsavgift per ton utbrutet bergmaterial från 

Fastigheten. Ingen ersättning utgår för s.k. avbaningsmassor. Lagstadgad 

mervärdesskatt tillkommer. Ersättning härför utgår kalenderårsvis. Betalning ska 

ske i efterskott senast den 31 januari året efter brytningen skett. Fastighetsägaren 

har rätt att ta del av handlingar som bestyrker uttaget. 

 

Utvunnet bergmaterial mäts över våg efter försåld mängd. Avgiften är 6,10 kronor 

per ton. Avgiften har anpassats efter indextalet för oktober månad 2017 (bastal 

323,38) med 1980 som basår (fastställda tal). Under avtalstiden ska avgiften för 

försåld mängd uppräknas med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

(KPI). Skulle indextalet för någon följande oktobermånad ha förändrats i 

förhållande till bastalet ska arrendeavgiften justeras med samma procenttal, dvs. 
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indextalets för respektive år ändring i förhållande till bastalet. Arrendeavgiften ska 

aldrig sättas lägre än nu angiven avgift. Avgiftsändring sker alltid per den 1 

januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 

 

Utöver avgiften per försålt ton enligt ovan ska Arrendatorn till Fastighetsägaren 

betala en årlig arrendeavgift. Arrendeavgiften för arrendeområdet är 80 000 

kronor per år jämte indexjustering enligt ovan samt vid varje tidpunkt lagstadgad 

mervärdesskatt. Arrendeavgiften ska Arrendatorn betala i förskott efter avisering 

från Fastighetsägaren. 

10 Oförutsedda kostnader 

Om myndighet ålägger Fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendeområdet 

eller inom angränsande områden och åtgärderna föranleds av arrendatorns 

nyttjande, äger fastighetsägaren, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor 

del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid eller förräntning, 

belöper på arrendeområdet. 

 

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för 

arrendeområdet, på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten 

gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, eller myndighet kan 

komma att besluta, skall arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning 

erlägga ersättning till fastighetsägaren för på arrendeområdet belöpande andel av 

kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften. 

11 Utvinning av täktmaterial inom arrendeområdet 

Utvinning av täktmaterial inom arrendeområdet sker i den takt och omfattning, 

som Arrendatorn bestämmer. 

12 Stängsel m.m. 

Stängsel skall sättas upp och andra anordningar vidtas genom Arrendatorns 

försorg och på dennes bekostnad i den omfattning, som kan anses påkallad av 

säkerhets- och lämplighetsskäl under verksamhetstiden.  

13 Vägar och tillgänglighet 

Arrendatorn har rätt att i samråd med Fastighetsägaren nyttja, bredda och/eller 

förbättra befintliga vägar samt att anlägga och bibehålla nya vägar inom samt till 

och från arrendeområdet. Nu angivna rättigheter utövas utan särskilt vederlag. 

Arrendatorn svarar under upplåtelsetiden för sådana skäliga åtgärder inklusive 

kostnader avseende driften och underhållet av vägar inom täktarrendeområdet, 

som är påkallade till följd av Arrendatorns nyttjande. 

 

För detta avtals giltighet, gäller som förutsättning att Arrendatorn ansöker om och 

meddelas tillstånd att få anlägga ny väg för in- och uttransport till arrendeområdet 

samt bekostar densamma. Standard på vägen omfattar en vägbredd om sju (7) 

meter med en uppbyggnad av fiberduk, stödremsa, bankfyllnad, 

förstärkningslager, obundet bärlager samt asfalt i tre skikt omfattande 

stabiliserande bärlager, bindlager och slitlager. Sträckning av vägen framgår av 
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bilaga 1 till detta avtal. Arrendatorn utreder förutsättningar ur natur- och 

kulturvärdessynpunkt m.m. för anläggande av vägen och ombesörjer också 

ansökan om tillstånd för anläggande av densamma. Transporter till och från 

arrendeområdet ska ske längs med densamma, varmed fortsatta in- och 

uttransporter till arrendeområdet längs med Inga-Karls väg inte längre är tillåtliga. 

Arrendatorn ska anlägga ny in- och utfartsväg enligt Bilaga 1 så snart möjligt, 

dock senast sex månader efter att Arrendatorn tagit tillståndet i anspråk. Under 

anläggningstiden får befintlig väg till och från arrendeområdet användas, dock 

som längst i sex månader från ianspråktagandet av tillståndet. Kommunen övertar 

vägen efter färdigställandet och svarar därefter för väghållningen. 

 

Arrendatorns nyttjanderätt till vägar till och från arrendeområdet är en 

förutsättning för Arrendatorns nyttjande av arrendeområdet. Skulle Arrendatorn 

inte få nyttjanderätt, eller lov att anlägga, bredda eller förbättra erforderlig 

väg/vägar, utgör det grund för uppsägning av detta avtal. Parterna har i sådant fall 

rätt att säga upp avtalet till uppförande med en uppsägningstid om sex (6) 

månader. 

14 Skada 

Fastighetsägaren äger ej rätt till särskild ersättning för olägenheter till följd av 

Arrendatorns i detta avtal angivna verksamhet utöver den ersättning som framgår 

av 8 Ersättning. Arrendatorn svarar för samtlig skada som Arrendatorn i sin 

verksamhet åsamkar arrendestället, t.ex. genom brand. Uppstår därutöver skada 

till följd av vårdslöshet eller försummelse från Arrendatorns sida skall även sådan 

skada ersättas av Arrendatorn. Sådan skada som avses i detta avsnitt exkluderar 

den påverkan som verksamheten i sig innebär, t.ex. förändrad landskapsbild m.m. 

Skada som drabbar Arrendatorn till följd av avtalsbrott eller vårdslöshet från 

Fastighetsägarens sida skall ersättas av Fastighetsägaren. 

15 Efterbehandling 

Arrendatorn skall efter avslutad drift utföra och bekosta efterbehandling av 

täktarrendeområdet enligt de anvisningar och föreskrifter, som följer av gällande 

täktplaner och tillstånd. Fastighetsägaren är medveten om att Arrendatorn är 

bundet av de lagakraftvunna beslut som tillsynsmyndigheten eller annan 

myndighet eller domstolen meddelat. Detta gäller även beslut om efterbehandling. 

Fastighetsägaren godtar och accepterar därför sådant beslut från myndighet eller 

domstol avseende efterbehandling av arrendeområdet som Arrendatorn åläggs 

utföra. 

 

Fastighetsägarens önskemål om att arrendeområdet efter avslutad täktverksamhet 

ska utvecklas till bostadsområde, ska beaktas av Arrendatorn vid upprättande av 

den efterbehandlingsplan vilken ska biläggas kommande ansökan om tillstånd till 

täktverksamhet. Efterbehandlingsplanen ska upprättas i samråd med 

Fastighetsägaren. 

16 Avtalet vid överlåtelse av fastigheterna 

Fastighetsägaren förbinder sig att vid eventuell avyttring av fastigheten, eller 

berörd del därav, göra förbehåll om detta avtals bestånd gentemot den nye ägaren 
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samt svarar i förhållande till Arrendatorn för att ny och senare ägare vid framtida 

överlåtelser gör likadant förbehåll. 

17 Överlåtelse, andrahandsupplåtelse 

Arrendatorn äger inte rätt att utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande 

upplåta avtalet till annan juridisk eller fysisk person. Sådant skriftligt 

godkännande ska lämnas om Fastighetsägaren skäligen kan nöja sig med den nya 

avtalsparten. 

 

Arrendatorn får överlåta arrenderätten utan Fastighetsägarens godkännande till 

företag inom Skanskakoncernen, eller eljest sätta annat sådant företag i sitt ställe 

enligt detta avtal. Fastighetsägaren skall skriftligen informeras om så sker. 

18 Byggnader och anläggningar 

Av Arrendatorn uppförda byggnader och i övrigt utförda anläggningar med därtill 

hörande installationer inom arrendeområdet är Arrendatorns egendom. 

Arrendatorn ombesörjer och bekostar bortforsling av sådan egendom utan rätt till 

inlösen för Fastighetsägaren, när Arrendatorn frånträder arrendet, dock senast tolv 

(12) månader efter arrendetidens utgång. Det åvilar därvid Arrendatorn att 

återställa arrendeområdet i väl städat skick enligt de anvisningar och föreskrifter, 

som stipulerats för detta ändamål. 

 

Vid arrendetidens utgång tillfaller sådana eventuella nybyggda vägar och planer 

som finns kvar efter efterbehandlingen av Arrendeområdet och som utförts av 

Arrendatorn enligt detta avtal, vederlagsfritt Fastighetsägaren, om annat inte 

avtalats skriftligt under arrendetiden. 

19 Indirekt besittningsskydd 

Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Parterna vill klarlägga att 

bestämmelserna i 11 kapitlet 5-6 a §§ JB om rätt till ersättning för arrendatorn 

med anledning av arrendets upphörande aldrig skall tillämpas på detta avtal. För 

upplåtelsen gäller i övrigt jordabalkens regler om arrende. 

20 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till Avtalet ska, för att vara bindande, vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av Parterna. 

21 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och alla därur härflytande 

rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol. 

22 Tidigare avtal 

När detta Avtal träder ikraft ersätter det i sin helhet tidigare upprättat arrendeavtal 

mellan Skanska Asfalt & Betong AB och Skövde kommun daterat den 1 januari 

2011. 
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23 Avtalsexemplar 

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var 

sitt. 

24 Underskrifter 

24.1 Fastighetsägaren 

För Skövde kommun, kommunstyrelsen 

Skövde den                 2018  Skövde den                 2018 

   

   

   

Katarina Jonsson 

Ordförande kommunstyrelsen 

 Tomas Fellbrandt 

Kommundirektör 

24.2 Arrendatorn 

För Skanska Industrial Solutions AB 

Jönköping den                 2018   

   

   

   

Torbjörn Andersson 

Gruppchef projektutveckling 

  

 

Bilaga: 

 

1. Karta 


