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1. Vårt yttrande 
 

1.1  Beslutet 

 

Nedanstående beslut överklagas härmed: 

 
 

Beslutet går att överklaga tom 2017-06-29 enligt uppgifter på sidan 3 i protokollet. 

 

 

1.2  Våra synpunkter 

1.2.1 Allmänt 

 

Dagens tillstånd medger brytning i Billingsryds bergtäkt till och med 2019-12-31, något som 

kommunen tidigare fattat beslut om. 

 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd yrkar på att beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott, 

KSAU, 2017-06-07 omedelbart upphävs då beslutet riskerar att driva fram ett avsevärt intrång 

i Rånna-Ryds naturreservat, ett intrång som är oacceptabelt ur naturvårdssynpunkt. Beslutet 

riskerar också att medge fortsatta sprängningar i Billingsryds bergtäkt under överskådlig tid. 

 

Skövde kommun öppnar i och med detta beslut, för Skanska att med avsevärda juridiska och 

ekonomiska resurser, tvinga fram ett bygge av väg för långtradar- och lastbilstrafik genom 

naturreservatet. Skövde kommun tar därmed inte sitt ansvar för att skydda de naturvärden som 

finns inom kommunens gränser utan lämnar istället över ansvaret till Skanska och 

Länsstyrelsen. 

Kommunen bryter mot sitt tidigare beslut och fattar ett nytt för frågan avgörande beslut, utan 

att dessförinnan samråda med berörda parter såsom grannar och sakägare.  

Var finns samrådsunderlaget? 

 

Kommunens översiktsplan 2025 antogs av kommunfullmäktige 2012-06-18 och vann laga 

kraft 2012-07-19. KSAU var styrgrupp för framtagandet och syftet, enligt kommunens egna 

ord, var att ÖP skall vara ett strategiskt planeringsinstrument och att "ÖP skall utformas så att 

innebörden och konsekvenser av den tydligt framgår" (sid 10). 
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I sin vision ”Skövde 2025” skriver man om sex prioriterade utvecklingsområden, bland andra 

”Natur och miljö” samt ”Attraktiva boendemiljöer”. Vidare formulerar man att en av 

kommunens tre främsta tillgångar är "Vår natur med unika Billingen". 

 

Gällande Billingsryds fortsatta arrendeavtal skriver man i ÖP (sid 133): "Förhandling förs om 

förlängning av arrendeavtalet, dock som längst till 2021-12-31". Brytningen skall upphöra 

2019-12-31. Ingen svävan på målet avseende slutdatum således. 

 

Det sorgliga med detta axplock ur kommunens ÖP är inte enbart användandet av floskler och 

tomma visioner, utan att man som enskild medborgare lever i en kommun med en 

oförutsägbarhet och så tvära lappkast att det innebär betydande konsekvenser i vardagen. Det 

är inte svårt att föreställa sig att en inte obetydlig andel av nybyggarna kring bergtäkten (tex i 

Hasselbacken) nogsamt vägde för- och nackdelar (inkl läsning av ÖP 2025) med att bygga sin 

framtid gällande boende och fritidsdrömmar i området.  

 

Man kunde knappast i sin vildaste fantasi föreställa sig att ett stilla strövande i de närbelägna 

Ryds ängar bryskt skulle störas av korsande väg med tung trafik. De var ju ändå skyddade 

både som naturreservat och Natura 2000-område och Billingsryds bergtäkt skulle läggas ned 

2019. 

 

 

1.2.2  Billingsryds bergtäkt 

 

När Billingsryds bergtäkt etablerades för flera decennier sedan låg bergtäkten långt utanför 

Skövde tätort, idag ligger den inom tätbebyggt område och gränsar mot Rånna-Ryds 

naturreservat. Beslutet om ett upphörande med brytningen år 2019 fattades 2011, då med god 

kunskap om den framtida utvecklingen i områdena Hasselbacken och Ulveket. 

 

I planhandlingen, till exempel för Hasselbacken 1, som vann laga kraft 2010-05-19, beskrivs 

på sidan 14 -15 de olägenheter som kan uppstå vid sprängningar i Billingsryds bergtäkt. I 

planprogrammet framgår också att brytningstillståndet går ut 2019, något som tycks ha varit 

en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av området. Vibrationsstörningarna från 

sprängningarna är också beskrivna i planhandlingarna. I planunderlaget beskrivs också att 

sprängningar genomförs 6-8 gånger per år, detta till skillnad från vad Skanska skriver i sitt 

nya underlag till kommunen, där det framgår att sprängningar genomförs fyra gånger per år. 

Skanskas nya uppgifter stämmer emellertid inte med verkligheten då sprängningar genomförts 

sex gånger per år såväl 2014 som 2015. Under 2017 har vi, redan efter första halvåret erhållit 

fyra sprängningsaviseringar, varvid det alltså redan nu är färdigsprängt 2017. Tveksamt. 

 

Sammantaget kan vi konstatera att sprängandet i Billingsryds bergtäkt är ett miljöproblem för 

boende bland annat i Hasselbacken och Ulveket, något som vi hoppas upphör 2019 i enlighet 

med tidigare fattat beslut. Markstötvågen kan vara avsevärd för den som har upplevt den en 

ledig dag i sitt hem. Bör upplevas. 
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1.2.3 Rånna-Ryds naturreservat 

 

Förstörelsen av Rånna-Ryds naturreservat skulle, med KSAU:s beslut som grund, kunna bli 

omfattande. Marken är kraftigt sluttande och vattenförande vilket kräver stora ingripande 

åtgärder i terrängen för att åstadkomma en lastbils- och långtradarväg. I Skanskas underlag 

beskrivs även att ett ”bullerplank” för att skydda närliggande bostäder, kan bli aktuellt i 

naturreservatet. 

Närheten till Skövde gör området till ett viktigt närrekreationsområde. Billingeleden löper i 

nord-sydlig riktning genom reservatet och det finns även andra markerade leder och många 

stigar i området. I Ryds ängar och Lidens ängar finns naturstigar, informationsskyltar och 

sittgrupper utplacerade. Hela området präglas av berget. Kanten på bergsplatån övergår i stup 

och rasbranter som är kraftigt lutande och delvis mycket svårforcerade. Längre ned utmed 

bergssluttningen breder ett landskap med kullar, terrasser och svackor ut sig. Här finns öppna 

betesmarker och ett mosaikartat landskap där öppna betesmarker och trädklädda betesmarker 

ligger i nära anslutning till varandra. 

I naturreservatet finns också många sorters skog, ett rikt växt- och djurliv samt fornlämningar. 

 

1.2.4 Hotet mot vattentäkterna 

 

Smedgårdsbyns samfällighet, samt flera privata fastigheter utmed Rånnavägen, försörjs av 

vattentäkter från Rånna-Ryds naturreservat. Brytning norrut i Billingsryds bergtäkt samt 

vägbyggnation och schaktning i naturreservatet hotar dessa vattentäkter.  

Blängsmossen är en gryta med tät botten och skulle man komma för nära skålen och göra för 

stora skador på denna så riskerar vattentäkterna i området att sina. I kommunens register för 

vattentäkter, för de i Skövde som inte har Vättervatten, finns inte Smedsgårdsbyns vattentäkt 

beskriven. Är den känd? Har samråd skett? 

Redan nu föreligger stora risker för avvattning av Blängsmossens naturreservat pga 

Billingsryds bergtäkt. Blängsmossens naturreservat och Natura 2000-område gränsar direkt 

mot bergtäkten och vattenflöden ner i täkten utgör en risk. 

 

 

1.2.5 Övriga klaganden 

 

Vi vet att kommunen vet, att det inte bara är i Ulveket och Hasselbacken som boende störs, 

och fastigheter förstörs av sprängandet i Billingsryds bergtäkt. Längs Lerdalavägen och 

Däldernavägen har i många år över 30 fastighetsägare protesterat mot störningarna som 

Billingsryds bergtäkt orsakar. 

 

Sammantaget uppskattas nu störningarna till att beröra över 300 fastigheter. Detta måste få ett 

slut. 
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2. Våra yrkanden 
 

Vi konstaterar att Skövde kommun inte tagit hänsyn till vare sig grannar eller föreliggande 

historik före det att man fattat beslut om att gå vidare med ärendet. Grundhandlingar och 

historik som borde legat till grund för beslutet saknas liksom en beskrivning av de 

överväganden som gjorts i anslutning till beredning och beslut. 

 

Beredningen av förevarande beslut har därför varit bristfällig och fattats alltför lättvindigt på 

grundval av rena felaktigheter eller okunskap. 

 

Vi vill ge Skövde kommun en möjlighet att dra tillbaka ärendet innan det kostat 

kommuninnevånarna (och Skanska) stora pengar till ingen nytta. Vi vill också peka på 

förhållandet att Skövde kommun har till uppgift att värna sina medborgare och de värden som 

vi gemensamt förvaltar. 

 

Härmed yrkas på att KSAU beslut 2017-06-07 § 157/17 upphävs med omedelbar verkan. 
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Vår vision är: 

Ett levande landskap som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv och där 

storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog 
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