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Kontroll av direktleveranser 
I Västra har stickprovskontroller av 
direktleveranser genomförts. Tyvärr har ett antal 
leverantörer tagit sig in i området utan slottid eller 
med material som understiger 6 EUR-pall eller 3 

kbm. En avgift om 2 500 kr per fordon har 

debiterats. Transporter som understiger 6 EUR-
pall eller 3 kbm ska samdistribueras via BLC. 
Kontroller kommer att göras fortlöpande. Kontakta 
BLC om du har frågor! 

 

Etableringsytor mäts in 
Inom kort kommer etableringsytor till varje bygge i 
Västra att mätas in. Mätningen ligger bland annat 
till grund för den årliga hyresavgiften som 
Stockholms stad debiterar byggherrar för 
användning av marken.  

 

Tryckfelsnisse i nyhetsbrev v 45 
Entreprenörer får lagra material på allmän 
platsmark i maximalt 2 timmar. Förra veckan skrev 
vi 4 timmar vilket var fel. 
 
 
 

Kom på seminarium nästa vecka! 
Nästa vecka är det Europa minskar avfallet veckan 
och då fokuserar BLC extra mycket på 
avfallshantering. Två seminarier anordnas och en 
idétävling för minskning av avfall har utlysts. Läs 
mer och anmäl dig: 
 
www.ndslogistik.se/nyheter 
 
 

 

Statistik på avfallshantering 
Mellan april till september 2013 har Västra genererat 
1,2 kg/m

2
 ljus BTA avfall och i cirkeldiagrammet till 

höger kan ni se vilken typ av avfall som har 
genererats. Avfallet är fördelat på total bruttoarea 
(BTA) för pågående husbyggnation inom detaljplan 
Västra.   
 
Kravet från Stockholms stad är att avfallsmängden 
inte får överstiga 20 kg/m

2
 ljus BTA, vilket betyder att 

områdena än så länge är långt under gränsen. Dock 
ska det tas i beaktning att Västras byggtid sträcker 
sig till 2017 och att många entreprenörer är i ett tidigt 
skede där avfallet är begränsat.  
 
Varje månad skickas en avfallsrapport ut till 
entreprenören där mängd avfall och typ av avfall 
redovisas för det aktuella bygget. Nästa månad får 
byggherrar också en kopia på avfallsrapporten.  
 

Total mängd avfall: 133 ton 
(t o m oktober 2013) 
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