
Bergtäkt vid Billingsryd å Skövde 4:15-16







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  25 000-30 000 ton/år till Paroc i Hällekis för mineralulltillverkning 
(motsvarar brytning 50 000 – 60 000 ton/år)

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.



Många motstående intressen!

Allmänna intressen
- Riksintresse (naturvård, friluft, mineral)
- Kulturmiljö
- Naturmiljö (Natura 2000 etc)
- Miljöhänsyn
- Materialförsörjning

Intressen för Skövde kommun
- Ekonomiska i avgäld & materialkostnader
- Värden av ny tillfartsväg
- Nya bostäder eller annan framtida markanvändning

Enskilda intressen
- Befintliga bostäder buller
- Befintliga bostäder trafiksäkerhet





Vad står i öp?



Har det någon betydelse vem vi väljer att 
teckna avtal med?

• Paroc
• P. sysslar inte med täktverksamhet. Tvingas leja annan aktör, troligtvis 

Skanska eftersom de har rätt kompetens och är etablerade i täkten.

• Skanska
• Skanska har rätt kompetens och är etablerade i täkten. Att arrendera ut en 

täkt faller inte under LOU.

• Skövde kommun
• Skn har ingen kompetens (varken tillstånd eller brytning). Skn måste köpa 

Skn:s etablering. Kan genomföra med stöd av detaljplan (se nästa). 



Att bryta med stöd av detaljplan

• Skövde kommun
• Kan bryta med stöd av detaljplan
• Kan ge komplikationer!

• Dp kräver att riksintresse mineralfyndighet släcks
• SGU pröver släckning riksintresset
• Släckning av riksintresset
• Andra intressen överväger skälen att bryta
• Ingen brytning!



Inspel från Skn

- Skn vill teckna avtal med Paroc direkt
- 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)
- Ökad procentuellt uttag till Paroc.
- 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.
- Uttransport västerut via Lerdalavägen. (Tolkning: gäller även ”spillvolymen”).
- Kommunalt beslut inte möjligt före slutet av 2017



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



Konsekvenser för 

Skaraborg

• Ökade transportkostnader 3,5 mnkr/år (Diabas från Rydaholm)

• Kostnader för minskad produktivitet, 5-10 mnkr/år.

• Ökad miljöbelastning 455 ton CO2/år + effekter av 
produktionstörningar.

• Minskad eller utebliven export från Skaraborg.

• Minskade investeringar i Skaraborg.

• På kort sikt, riskeras utökningen på 60 tjänster, på lång sikt riskeras 
konkurrenskraftig verksamhet.



Konsekvenser för 

Skövde

• Akustik fabriken och centralverkstaden i Skövde är direkt beroende av 
kostnadsläget och omfattningen av verksamheten i Hällekis. Ökade 
kostnader och minskad produktion har en direkt effekt på dessa.

• Akustikfabriken (45 anställda) vidareförädlar stenullen till 
akustikprodukter

• Centralverkstaden (13 anställda) tillverkar och underhåller 
spinnutrustning inom koncernen.

• Administration och utlokaliserade säljare (cirka 70)



Konsekvenser för 

Täkten väldigt viktig utgångspunkt för Skanska i Skövde. Så 
viktig att de antagligen lämnar Skövde på ett tag om täkten 
försvinner.

Stort avbräck för Skanska Mellansverige (en av sex 
tillväxtgeografier).

E20, Hovaprojekt och andra stora infrastrukturprojekt i 
Skaraborg.



Kan Paroc uppfylla Skn:s ”krav”?

- Skn vill teckna avtal med Paroc direkt
- Paroc sysslar inte med denna typ av verksamhet. Anlitar företag som tillhandahåller 

material och det som krävs därför.
- 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)
- Paroc kan inte ta emot all denna volym. Skanska måste sälja till andra.
- Ökad procentuellt uttag till Paroc.
- Paroc måste investera i ny ugn för 150 mnkr.
- 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.
- Uttransport västerut via Lerdalavägen. (Tolkning: gäller även ”spillvolymen”).
- Kostar 8 mnkr. Paroc/Skanska anser inte investeringen lönsam. Spillvolymen olönsam att 

köra. Oroliga för att Trafikverket klassar ner vägens bärighet. Skanska ej intresserade.
- Kommunalt beslut inte möjligt före slutet av 2017



Paroc/Skanska ser andra lösningar
Skanska:
Tioårigt avtal
Ny väg bästa lösningen på lång sikt.
Kommer ”aldrig” till stånd utan täktprövningen.

Paroc/Skanska:
Förläng avtal fem år. Bryt 1,5 miljoner ton.
Satsa på befintlig väg.
Bulleråtgärder

fysiska såväl längs vägen som i fordon
Trafiksäkerhetsåtgärder

fysiska såväl längs vägen som i fordon
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