
Bergtäkt vid Billingsryd å Skövde 4:15-16



Dagordning
Bakgrund

Tider

Paroc/Skanska

Sammanfattning





Miljöfarlig verksamhet enl. 6. kap. MB
Täkttillstånd 2004-12-27
Brytning 200 000 ton/år
Till och med 2019-12-31
Återställd 2021-12-31

Befintligt tillstånd



Anläggningsarrende 2011-01-01

Skövde 4:15 & 16, ca 15 ha

omfattar stenbrytning,
stenkross, 
sortering, 
asfaltsverk, 
hantering av återvinningsmassor samt 
materialupplag

Fast avgift 75 600 kr/år + 5,90 kr/ton. 
Indexerat motsvarar 1,3 mnkr 2016

Tider i enlighet med tillstånd

Befintligt avtal



Har funnits på platsen sedan 1950-talet.

Bergmaterialverksamhet 200 000 ton/år,

varav ca 25 000 ton/år till Paroc i Hällekis för mineralulltillverkning

Produktion och tillverkning av 50 000 ton asfalt per år

Kontrollprogram tillsynsmyndighet och årlig miljörapportering.

Befintligt verksamhet



Utökad täkt
2,6 miljoner ton
(norra 2,2 & södra 0,4)

+ 7-9 år

Avtal + 10 år



Tillfartsväg

Alternativ 2 bäst!

Längd: 900 m (alt. 1 1100 m)
Höjd: 50 m (alt. 1 70 m)
Lutning: max 8 % (alt. 1 10 %)

Påverkan alt. 2 ngt bättre.



Beslutsförslag
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.



Inspel från Skn

- Ansök om tillstånd till 2024-12-31. Uttag 1 500 000 ton. 
- 50 % av denna volym skall säljas till Paroc (750 000 ton, 25 år om 30 000 ton/år)
- Lagring av Paroc:s material i täkten tom 2029-12-31 (600 000 ton om 30 000 ton/år)
- Option till Paroc på lagring ytterligare fem år tom 2034-12-31.
- Skn vill teckna avtal med Paroc direkt
- Uttransport västerut via Lerdalavägen. (Tolkning: gäller även ”spillvolymen”).
- Ökad procentuellt uttag till Paroc.
- Kommunalt beslut inte möjligt före slutet av 2017



Frågor från Skn till Paroc/Skanska

1. Vilka konsekvenser får det för Paroc och Skanska om täkten stängs i Skövde, Skaraborg och Sverige (dvs inget avtal 
om förlängning träffas med Skövde kommun)? Vi måste ha saklig information så att inte politiken har olika bilder av 
effekterna.

2. Kan Paroc lösa täkten i enlighet med det utspel politiken lämnat via Karl Alexanderson (Lerdalavägen, ökat 
procentuellt uttag etc)? Vilka blir konsekvenserna? Vem kommer att göra vad (Paroc/Skanska)?

3. Ser ni någon annan lösning som väger in det som hittills framkommit om buller och störningar längs befintlig väg? 
Något som ni tycker är rimligare/bättre? (OBS! Denna är svår för mig att sätta ord på.)



Tider
- 25/10 Möte Paroc, Skanska & tjänstemän Skn

- 30/10 Möte uppdragsgivaren (politiken) & 
tjänstemän Skn

- 1/11 Möte Paroc, Skanska & Skn (politiken) med 
närvaro från tjänstemän Skn
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