
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bergström, Daniel [mailto:daniel.bergstrom@skanska.se] 
Skickat: den 10 mars 2017 11:23
Till: SK-FN-SBF-Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@skovde.se>
Kopia: Anna Möller <Anna.Moller@skovde.se>
Ämne: SV: Samråd om bergstäkt Billingsryd

Tack själva för ett trevligt och givande möte!

Vi delar bilden av nedanstående minnesanteckningar och återkommer tidigt i nästa
vecka med en uppdaterad presentation.

Trevlig helg!

Mvh
Daniel Bergström

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sektor samhällsbyggnad [mailto:samhallsbyggnad@skovde.se]
Skickat: den 9 mars 2017 15:58
Till: Jedselius, Sam <sam.jedselius@skanska.se>; Bergström, Daniel
<daniel.bergstrom@skanska.se>; anna.moller@skovde.se
Kopia: Andersson, Torbjörn (Bergmaterial) <torbjorn.a.andersson@skanska.se>
Ämne: Samråd om bergstäkt Billingsryd

MEX.2016.466

Hej och tack för givande möte! Här kommer mina minnesanteckningar.

Mötet genomfördes torsdagen den 9 mars kl. 1300-1445. Närvarande var Daniel
Bergström och Sam Jedselius från Skanska samt Anna Möller och Mikael Zsiga från
Skövde kommun.

MZ presenterade bakgrund och förutsättningar för ärendet. Presentationsmaterialet
samt jämförelse mellan alternativ skickas över.

Med en utökning kommer Skanska att kunna bryta ytterligare 3 miljoner ton från
området. Detta kommer att ge 10 års försörjning, ca 300 000 ton/år. Nuvarande täkt
kommer i princip att vara slut under 2018.

Skanska ser tre möjliga utvecklingsvägar:
1. Ändringstillstånd som ger möjlighet till viss utökning.
2. Nytt tillstånd.
3. Planläggning.

Skn menar att det kan vara svårt att gå på planläggning eftersom inte området finns
med i översiktsplanen. En kombination kanske blir nödvändig med ansökan om nytt
tillstånd i avvaktan på översiktsplan och planläggning.

Skanska vill inte att verksamheten skall stå stilla vilket innebär att frågan om hur man
kan gå vidare måste ta fart.

Skn kommer att ta upp frågan med kommunstyrelsens precidie. För att kunna göra
detta måste några effekter belysas mer ingående: Hur mycket extra volym berg
kommer en utökning att innebära? Vad är de samhällsekonomiska besparingarna om
detta berg kan tas ut i Billingsryd?  Vad är de ekonomiska besparingarna för Skövde
kn som köpare av material (25 kr/ton ?)? Hur påverkas Paroc? Finns det några
kvantifierade miljöargument som kan användas?



Skanska återkommer till MZ med kompletterande information. Så fort materialet finns
kommer frågan att tas med till kommunstyrelsens precidie. Nästa inlämning är
torsdagen den 16 mars. Materialet bör kommer i början av veckan så att MZ hinner att
bearbeta det.

Skanska menar att verksamheten i täkten inte stör de boende till närmelsevis på
samma sätt som transporterna gör. Skn har samma uppfattning. Spräning sker fyra
gånger per år.

Skanska är intresserade av att medverka i ett framtida bostadsprojekt.

Med vänlig hälsning

Mikael Zsiga
Mark- och exploateringschef
Mark- och exploateringsenheten

Sektor samhällsbyggnad
Skövde kommun
541 83 Skövde
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00
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This message, including any attachments hereto, may contain privileged or
confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended
addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message
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Thank you.


