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Beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge mark- och exploateringschefen i uppdrag 
att förhandla fram ett nytt avtal om anläggningsarrende med Skanska Asfalt & Betong 
AB för stenbrytning av diabas med efterföljande avveckling gällande till och med den 

31 december 2031. Ett utökat uttag accepteras inte före en ny anslutningsväg är 
drifttagen och avtalet ska också upphöra den 31 december 2022 om detta inte är ordnat 
av arrendatorn. 

 

Bakgrund 

Skanska vill utöka bergtäkten vid Billingsryd. Tillstånd och avtal om 
anläggningsarrende tecknat med Skövde kommun som markägare finns och sträcker 

sig fram till den 31 december 2021. En utökning kräver nytt tillstånd och nytt avtal fram 
till den 31 december 2031. Fördelarna har bedömts överväga nackdelarna mellan en 
utökad bergtäkt volym- och tidmässigt jämfört med att avsluta verksamhet enligt 

gällande tillstånd och avtal. 
 
Skanska har under 2015-2016 framfört önskemålet att utöka täkten vid Billingsryd. 

Företaget erhöll täkttillstånd den 27 december 2004 (länsstyrelsens diarienr 541-26493-

2003). Tillståndet medger brytning av maximalt 200 000 ton material per år fram till och 
med den 31 december 2019 med återställning senast den 31 december 2021. 
 

Skövde kommun äger den mark där täkten ligger. Den 1 januari 2011 träffade företaget 
och kommunen avtal om anläggningsarrende (KF § 129/2011, 2011-11-28, dnr 11/0293). 
Arrendet omfattar stenbrytning, stenkross, sortering, asfaltsverk, hantering av 

återvinningsmassor samt materialupplag på en yta om cirka 15 hektar å fastigheterna 
Skövde 4:15 och 4:16. Avtalet har tecknats i överensstämmelse med täkttillståndet och 
upphör utan uppsägning den 31 december 2021. 
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Under våren 2017 har Skanska kommit fram till ett slutligt förslag som kräver ett ny 

ansökan om täkttillstånd. Ytterligare cirka 2,6 miljoner ton berg kan utvinnas enligt 
förslaget, vilket förlänger tiden för verksamheten med 7-9 år. Avtalet behöver 
förlängast till den 31 december 2031. 

 
För att minska påverkan från trafiken på intilliggande bostäder måste en ny väg byggas 
i östlig riktning så att Inga-Karls väg sammanbinds med Rånnavägen. 
Sammanbindningen ger även möjlighet till användande för lokaltrafiken. Vägen, som 

bedöms kosta ca 9 mnkr, får Skanska svara för. 

 
Figur 1. Föreslagen utökning av bergtäkten vid Billingsryd. 
 
Motivering av beslut 

Det finns ett flertal olika intressen att avväga för att ta ställning till Skanskas 

utökningsförslag. Det är allmänna intressena så som riksintressen, kultur- och 
naturmiljö, miljöhänsyn och materialförsörjning. Det är intressen för Skövde 
kommun, ekonomiska i form av avgäld och materialkostnader, värden av tillfartsväg 

och nya bostäder eller annan framtida användning. Sist, men inte minst, är det 
enskilda intressen för befintliga bostäder som påverkas av buller,  trafiksäkerhet m.m. 
 

De väsentliga för- och nackdelarna med en utökad bergtäkt volym- och tidmässigt 
jämfört med att avsluta verksamhet enligt gällande tillstånd och avtal är som följer. 
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Fördelar: 

- Utökad täkt bidrar till mindre klimatpåverkan eftersom transporterna blir kortare. 
- Materialförsörjningen till Paroc i Hällekis tryggas i ytterligare 7-9 år. 
- En mer ekonomisk materialförsörjning med bergmaterial till Skövde tryggas i 

ytterligare 7-9 år. 
- Intäkt för kommunen i ytterligare tio år. 
- Ny tillfartsväg, som är bra för kollektivtrafiken, trafiksäkerhet och resurs för nya 
bostadsområden, bekostad av Skanska. 

- Nya bostäder i anslutning till bergtäkten. 
 
Nackdelar: 

- Utökad täkt och tillfartsväg påverkar riksintresse för friluftsliv och naturvård. 

- Tillfartsväg påverkar yta för fornminne, Natura 2000, naturreservat (ungefär samma 
område som Natura 2000), naturvårdsprogram, naturvårdsinventering och 

rödlistningar. 
- Utökad täkt påverkar miljöhänsyn i form av buller och tysta områden. 
- Tillfartsväg ger mer buller för vissa befintliga bostäder. 

- Utökad täkt förlänger störningstiden från bergtäkt och trafik för befintliga bostäder. 
- Tillfartsväg hamnar i det direkta närområdet för delar av de befintliga bostäderna. 
 
Sammanfattningsvis kan kostateras att fördelarna översiktligt sett är sådana som kan 

ansättas ett ekonomiskt värde till skillnad från nackdelarna som inte går att göra det 
samma med. 

 

Fördelarna har bedömts överväga nackdelarna. 
 
Kommunfullmäktige ska slutligen besluta om att godkänna framförhandlat avtal i 

aktuellt ärende.  
 

Handlingar 

TU Stenbrytning i Billingsryd, Skövde på fastighet SKÖVDE 4:16  
Handling_Avtal, Stenbrott för brytning 2011-01-01_947061 
Handling_Skanskas bergtäkt vid Billingsrydpå fastigheterna Skövde 415-16_947439 
Förslag till beslut Stenbrytning i Billingsryd 
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Skickas till 

Skanska Asfalt & Betong AB 

sam.jedselius@skanska.se 
            

Sektor samhällsbyggnad           
 

 


