
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
 
Skövde kommun Besöksadress e-post e-post handläggare  
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde samhallsbyggnad@skovde.se mikael.zsiga@skovde.se   

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum: 2018-01-29  
Diarienummer: MEX.2016.466  
Handläggare: Mikael Zsiga  

  

Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal med Skanska om bergstäkt vid Billingsryd 

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna nytt avtal 
med Skanska Asfalt och Betong AB om anläggningsarrende  för bergstäkt med 
verksamhetsområde på fastigheten Skövde 4:15 och 4:16. 

Sammanfattning 

Skanskas tillstånd för bergtäkt vi Billingsryd löper ut 2019 med återställning till 
2021 . Företaget har ett arrendeavtal med markägaren Skövde kommun som 
löper ut vid samma tidpunkt. För att kunna söka nytt tillstånd krävs ett nytt avtal 
med kommunen. Det nya avtalet förutsätter att företaget får tillstånd till utökad 
täkt med ny anslutningsväg från Inga-Karls väg till Rånnavägen. Skanska står för 
vägen och betalar ett årligt arrende om cirka 1,6 miljoner kronor. Avtalstiden är 
tio år från arrendatorn tar täkttillståndet i anspråk. Kommunen övertar vägen 
efter färdigställandet så att kollektivtrafiken och de boende kan använda den. 
Den fortsatta brytningen i täkten kan på lång sikt möjliggöra byggnation av 
bostäder i och kring området där öppningen till brytningsområdet ligger. 
Forstatt brytning ger att arbetstillfällen i Skaraborg kan tryggas genom 
försörjningen av diabas till mineralullstillverking hos Paroc i Hällekis 

Bakgrund 

Verksamheten vid Billingsryds-täkten startades på 1950-talet och har varit i drift 
sedan dess. Skanska Asfalt och Betong AB erhöll nytt täkttillstånd den 20 juni 
2007 (Dom målnr M 4026-06, 2007-06-20, Miljöverdomstolen). TIllståndet 
medger brytning av maximalt 200 000 ton material per år fram till den 31 
december 2019 med återställning senast 31 december 2021.  

Skanska Asfalt & Betong AB har den 1 januari 2011 träffat avtal med Skövde 
kommun om anläggningsarrende (KF § 129/2011, 2011-11-28, dnr 11/0293). 
Arrendet omfattar stenbrytning, stenkross, sortering, asfaltverk, hantering av 
återvinnings-massor samt materialupplag på en yta om cirka 24 hektar å 
fastigheterna Skövde 4:15 och 4:16. Avtalet löper till och med den 31 december 
2021. 

Det nya arrendeavtalet omfattar ett arrendeområde på fastigheterna Skövde 
4:15 och 4:16, som möjliggör utökning av täkten så att ytterligare 2,6 miljoner 
ton kan brytas och bearbetas vilket motsvarar en yta på cirka 8 hektar. Skanska 
måste erhålla tillstånd från tillståndsmyndigheten (länsstyrelsen eller mark- och 
miljödomstolen). Skanska måste vidare tillse att tillståndet även omfattar ny 
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tillfartsväg till täkten (ny tillfartsväg från Inga-Karls väg till Rånnavägen, 
alternativ 2). Avtalstiden är tio år från arrendatorn tar täkttillståndet i anspråk. 

Ersättningen uppgår till 6,10 kronor per ton vilket motsvarar cirka 1,6 miljoner 
kronor per år. Vidare svarar Skanska för anläggandet av ny tillfartsväg vilket 
bedömts kosta cirka 10 miljoner kronor. Kommunen övertar vägen efter 
färdigställandet så att kollektivtrafiken och de boende kan använda den. 

Motiv 

Den fortsatta brytningen i täkten kan på lång sikt möjliggöra byggnation av 
bostäder i och kring området där öppningen till brytningsområdet ligger. Görs 
inte denna brytning blir täktområdet svårare att använda till detta ändamål. 

Den nya tillfartsvägen kommer att underlätta utbyggnad av kollektivtrafiken. 
Den kommer även att fungera som huvudgata för befintliga och eventuellt nya 
bostäder. 

Sist men absolut inte minst är de arbetstillfällen i Skaraborg som kan tryggas 
genom försörjningen av diabas till mineralullstillverking hos Paroc i Hällekis.  

Handlingar som ingår i beslutet 

SAMMANSTÄLLNING beslutsunderlag täkten godkännande av avtal 
AVTAL anläggningsarrende Skövde 4_15_16 
Bilaga 1 till avtal anläggningsarrende - Skövde 4:15-16  

Skickas till 

 

Sektor samhällsbyggnad 

Inger Carlsson        Mikael Zsiga  
Tf Samhällsbyggnadschef          Mark- och exploateringschef 

 


