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Avsiktsförklaring angående masshantering 

Sammanfattning 
Äkersberga Lastbilcentral AB och samhäUsbyggnadsförvaltningen har gemensamt tagit fram ett 
förslag till avsiktsförklaring angående masshantering 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Godkänna avsiktsförklaringen angående masshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 
Avsiktsförklaringen angående masshantering godkännes 

15. 

Bakgrund 
Äkersberga Lastbilcentral AB har initierat ett sammarbete kring masshantering. I samband med 
diverse byggprojekt har Äkersberga Lastbilcentral ett överskott på avtäckningsmassor. Kvittblivning 
av detta överskott på massor genererar långa transporter och deponikostnader. 

Österåkers kommun kommer i samband med kommunens arbete med att täcka gamla deponier ha 
behov av täckmassor. Kommunen kommer också i samband med nya exploateringsområden som 
Västra kanalstaden att ha behov av upp fyllnadsmassor. 

Förvaltningens slutsatser 
Om kommunens behov av massor skulle kunna matchas mot Lastbilcentralens överskott skulle en 
lösning kunna ge: 

• Stora miljövinster i form av minskade transporter och minskade behov av ny täkt av 
jungfruliga massor. 

• Minskade kostnader för båda parter. 
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Avsiktsförklaring angående masshantering 

Bakgrund: Österåkers kommun kommer i samband med kommunens arbete med att täcka 
gamla deponier ha behov av täckmassor. Kommunen kommer också i samband med 
nya exploateringsområden som Västra kanalstaden att ha behov av 
uppfyllnadsmassor. 

I samband med diverse byggprojekt har Åkersberga Lastbilcentral ett överskott på 
avtäckningsmassor. Kvittblivning av detta överskott på massor genererar långa 
transporter och deponikostnader. 

Om kommunens behov av massor skulle kunna matchas mot Lastbilcentralens 
överskott skulle en lösning kunna ge: 

• Stora miljövinster i form av minskade transporter och minskade behov av 
ny täkt av jungfruliga massor. 

• Minskade kostnader för båda parter. 

Parter: Österåkers Kommun (org.nr 212000-2890), 184 86 Åkersberga, nedan kallad 
kommunen. 

Åkersberga Lastbilcentral AB, (org.nr 556072-4832), Box 81, 184 21 Åkersberga, 
nedan kallad Lastbilcentralen. 

Parterna överenskommer om att verka för följande: 

1. Kommunen och Lastbilcentralen skall gemensamt verka för att Lastbilcentralens 
överskott av massor kommer till användning i samband med täckning av kommunala 
deponier och vid uppfyllning av byggnadsmark. En användning av massorna förutsätter 
att de är så rena att de bedöms lämpliga för ändamålet och att de också egenskapsmässigt i 
övrigt är lämpliga. 

2. Massorna skall tillhandahållas, lastas, transporteras och lossas utan kostnad för 
kommunen. Mottagandet av massorna skall ske utan kostnad för Lastbilcentralen 

3. Om kommunen önskar ytterligare tjänster från Lastbilcentralen som t ex utplanering av 
massor skall denna tjänst ske mot vederlag. 

Denna överenskommelse är upprättad i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna har 
tagit var sitt. 
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