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Hej igen Mikael!

Tack för samtal och återkoppling enligt nedan. Svårt att få allt på plats på telefon i
bilen.

Vi har sedan flera år fört en diskussion med Skövde kommun (Eva Darolf, Claes
Clausen och Anna Möller) angående vår fortsatta verksamhet i Billingsryd.

Det huvudförslag som vi presenterat/diskuterat ser ut enligt bifogat. Det bygger på att
vi bryter klart täkten mot söder och mot norr (se utökning i grön linjeavgränsning),
och att vi därmed öppnar upp täkten mot öster vilket skapar en utsikt mot öster. Detta
alternativ skulle öppna upp för en ev. bostadsutveckling i området, där också den
äldre täktmiljön skulle kunna bidra och vidareutvecklas i samband med
efterbehandling av densamma för att tillföra området mervärden till gagn för boende i
området/friluftsliv m.m. Det skulle då också inkludera en tillgänglighetsanpassning
mot väster och söder, så att det blir möjligt att t.ex. nå Billingens friluftsområde.

Ett förslag enligt ovan innebär att vi driver verksamheten i ytterligare ca tio år. Detta
skulle kräva ansökan om såväl ett nytt täkttillstånd (det nuvarande går ut 31 dec
2019), som ett nytt avtal med kommunen (nuvarande avtal går ut 2021). I de samtal vi
har haft enligt ovan har man från kommunens sida framfört att detta alternativ
förutsätter en ny utfartsväg från täkten, då nuvarande utfartsväg passerar genom
områden för nyare bostadsbebyggelse. Vi har tittat på en sådan ny, alternativ utfart
mot öster (se tidigare mejlkommunikation med Anna), vilken då också skulle berett
möjlighet för kommunen att etablera en rundslinga för kollektivtrafik/busslinje. Vi har
dock vid desktopstudie och fältrekognoscering kunnat konstatera att en sådan
vägdragning är förenad med stora utmaningar, då området mot öster hyser höga natur-
och kulturvärden.

Som jag tidigare har mejlat Anna om, har vi därför övervägt möjligheten att ansöka
om ändringstillstånd för att driva täkten avtalstiden ut, d.v.s. t.om. 2021. Ett sådant
alternativ försörjer oss då med bergmaterial samtidigt som det ger oss tid/respit att
lokalisera en ny potentiell verksamhet i Skövdeområdet. Detta alternativ förutsätter
dock att vi fortsatt kan använda nuvarande väg för in- och uttransporter, då detta
alternativ inte medger sådana investeringar som en ny utfartsväg enligt ovan skulle
innebära. Detta alternativ kommer dock inte fullt ut att kunna medge de möjligheter
till ett "öppnande" av området mot öster, vilket huvudförslaget enligt ovan skulle
innebära.

Ett tredje och sista alternativ, innebär att vi lägger ned verksamheten i Billingsryd när
nuvarande tillstånd går ut år 2019. Vi bedömer att detta är det sämsta alternativet av
de tre. Såväl samhälls- som företagsekonomiskt.

Behovet av bergmaterial i regionen är stort och Billingsryd försörjer samhället med
bergmaterialprodukter till samhällsbyggande i form av infrastruktur och
bostadsbyggande. Därutöver försörjer Billingsryd Paroc med bergmaterialprodukter,
en industri vilken inte kan använda vilken bergmaterialprodukt som helst i sin
produktion. Av denna senare anledning, är också området/berggrunden runt täkten i
Billingsryd upptaget som riksintresse enl. 3 kap. 7 § miljöbalken (värdefulla ämnen
och material).



Vår syn på den fortsatta verksamheten/utvecklingen av Billingsryd, är fortsatt att
huvudalternativet enligt ovan erbjuder en möjlighet full av synergier - samhället
tryggas en fortsatt tillgång på bergmaterialprodukter under en tioårsperiod, området
kan efterbehandlas för att skapa möjligheter till bostadsutveckling i ett attraktivt läge
med full utsikt från Billingen mot öster, och mervärden för boende/friluftsliv kan
därutöver tillföras området i samband med efterbehandlingen.

Vi kommer mer än gärna och diskuterar/presenterar ytterligare tankar kring
alternativen ovan. För vår del är det angeläget om att ett sådant möte kan hållas så
snart som möjligt, då innevarande tillstånd till verksamheten går ut 2019.
Handläggningstiderna hos länsstyrelse/miljödomstol gör att våra tillståndsärenden inte
sällan drar ut på tiden både två och tre år (och långt mer därtill emellanåt). Vi behöver
därför komma framåt i frågan.

Hoppas därmed att vi alla kan träffas inom kort för att ta diskussionen framåt.

Med vänlig hälsning

/Torbjörn

Torbjörn Andersson
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