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1 INLEDNING 

I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från 
Sigtuna kommun. Brännbart säck- och kärlavfall transporteras direkt till Bristaverket, panna 2 
för förbränning. Omlastning av matavfall samt mellanlagring och sortering av grovavfall sker 
vid Brista Återvinningscentral. Återvinning eller slutbehandling sker dels vid Bristaverket 
dels utanför kommunen genom t.ex. energiutvinning eller materialåtervinning. Även 
miljöstationer och återvinningsstationer för förpackningar och tidningar beskrivs nedan. 

2 ANLÄGGNINGAR INOM KOMMUNEN 

2.1 BRISTA AVFALLSANLÄGGNING 

Brista avfallsanläggning är den anläggning i Sigtuna kommun som är av störst betydelse för 
avfallshanteringen i Sigtuna. Här finns en omlastningsstation för matavfall samt en 
återvinningscentral (den senare beskrivs närmare nedan) med sorteringsplatta för grovavfall. 
Den tidigare aktiva deponin är nu under pågående sluttäckning.  
 
Brista avfallsanläggning ägs till 91 % av RagnSells och 9% av Sigtuna kommun. Marken ägs 
av Sigtuna kommun och arrenderas av Ragn-Sells Avfallsbehandling AB genom 30-årsavtal 
till 1 januari 2032.   
 
År 2014 mottogs ca 54 200 ton avfall där ca 5 300 ton bestod av blandat verksamhetsavfall 
som sorterades och drygt 17 000 ton var jord och konstruktionsmaterial för sluttäckning av 
deponin. Cirka 22 100 ton var slam från enskilda avloppsanläggningar, som släpps via ledning 
till Käppala. 
 

2.2 BRISTAVERKET 

Bristaverket är ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el. Verket är beläget i 
Märsta, Sigtuna kommun. Sedan år 2013 förbränns hushållsavfall i nya Bristaverket, ”Brista 
2”.  Årligen används cirka 240 000 ton avfall som bränsle för framställning av el och värme. 
Hushållsavfallet från Sigtuna kommun transporteras, utan mellanlagring, till Bristaverket för 
förbränning. 

Även insamlingen av träavfall på Brista ÅVC går till förbränning i Bristeverket.  

Brista 2 ägs till 85% av Fortum Värme samägt med Stockholms stad och till 15 % av 
Sollentuna Energi. 
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2.3 ÖVRIGA AVFALLSANLÄGGNINGAR 

De deponier/mellanlagringsplatser som är i drift i kommunen utöver Brista avfallsanläggning 
och Bristaverket är: 

• Karby, som används för mellanlagring av rötslam från hela Stockholmsområdet 
• Trosta, schaktmassetipp. Tar emot avfall från Sigtuna kommun. 
• Västerbytorp, schakt- och rivningsmassor. Tar emot avfall från Sigtuna kommun. 
• Sjudargården, mellanlagring av schaktmassor från anläggningsverksamhet. Tar emot 

avfall från Sigtuna kommun. 
• Rosersbergs avfallsanläggning, som mottar och bearbetar främst returpapper och 

mjukplast för återvinning. 
 

2.4 ÅTERVINNINGSCENTRAL 

På Brista finns en återvinningscentral, se Figur 1, där hushåll kan lämna sitt sorterade 
grovavfall. Även företag kan lämna mindre mängder grovavfall. Återvinningscentralen är 
öppen alla dagar i veckan. Hushållen i kommunen lämnar sina sorterade fraktioner 
kostnadsfritt och företagarna har möjlighet att lämna mindre mängder mot avgift. Avfallet 
som avlämnas vid Brista Återvinningscentral skall vara sorterat enligt vad som anges i 
avfallsplanens bilaga 2, kapitel 4.4. 
 

 

Figur 1 Placering av Brista återvinningscentral.          

 
En översiktlig sammanställning av mängden grovavfall som hanterats vid 
återvinningscentralen på Brista presenteras i Tabell 1. Observera att en del grovavfall kommer 

från industrier och verksamheter. 
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Tabell 1 Mottaget avfall vid Brista återvinningscentral 2014.  

Typ av avfallsfraktion Mängd [ton] 
Skrot 588 
Wellpapp 219  
Trädgårdsavfall/komposterbart 603 
Brännbart grovavfall* 1047 
Träavfall (ej tryckimpregnerat) 1785 
Buskar och ris 506 
Tryckimpregnerat trä 307  
Deponi** 2043 
Totalt 7098 
*Avser grovavfall som lämnats vid Brista ÅVC  
**Avser fraktion som lämnas vid ÅVC som deponi. Ytterligare sortering kan ske vid Högbytorps 
avfallsanläggning. 
 
Vid återvinningscentralen tas även emot kyl- och frysskåp samt farligt avfall. 
Återbruksverksamhet finns, i anslutning till återvinningscentralen, för insamling av kläder och 
textilier. 
 
Vid Brista Återvinningscentral finns även en omlastningsstation för matavfall. Insamlat 
matavfall transporteras till Uppsala Vattens biogasanläggning. 
 

2.5 MILJÖSTATIONER 

Kommunens två miljöstationer är strategiskt utplacerade och består av låsbara containers som 
är särskilt inredda för att förvara farligt avfall. Till den ena av dessa stationer finns nyckel att 
hämta hos närliggande bensinstation. Den andra stationen är placerad på Brista 
återvinningscentral och är bemannad under centralens öppettider sju dagar i veckan. Här finns 
möjlighet till sorteringshjälp av personalen. Farligt avfall får endast lämnas då bensinstationen 
eller Brista Återvinningscentral har öppet. Inget farligt avfall får lämnas utanför 
miljöstationerna. Utrymmet i miljöstationerna är begränsat och därför kan endast hushållens 
farliga avfall tas emot. I anslutning till miljöstationen vid Brista ÅVC finns en större plastbox, 
som är avsedd till att användas för större blybatterier, t.ex. bilbatterier. 
 

2.6 ÅTERVINNINGSSTATIONER 

Det finns 14 återvinningsstationer för tidnings- och förpackningsmaterial i kommunen. 
Stationerna är strategiskt utplacerade i tätorterna Sigtuna, Märsta och Rosersberg och avfallet 
kan lämnas dygnet runt. I figur 2 visas var återvinningsstationerna är placerade i Rosersberg, 
figur 3 för Märsta och figur 4 för placeringar i Sigtuna. 
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Figur 2.  Återvinningsstationernas lokalisering i Rosersberg. 1. Rosersbergs station  

 

 
 

Figur 3. Återvinningsstationernas lokalisering i Märsta. 2. Steningehöjden. 3. Ekilla gårdsväg/Tingvallavägen 4. 
Aspvägen/Svampvägen 5. Dragonvägen 6. Stockholmsvägen/Ringvägen – vid P-platsen 7. Valsta 
centrum 8. Märsta centrum/ P-plats Willys 9. Brista ÅVC 10. Arlandastad C/Eurostop p-plats vid 
Maxi 



6 
 

 
Figur 4. Återvinningsstationernas lokalisering i Sigtuna. 11. John Åkerlunds väg 12. Ragvaldsbovägen 13. 

Kyrkolunden (endast glas) 14. Stora Gatan/Vibyvägen 15. Gamla Landsvägen/Granitvägen 

3 ANLÄGGNINGAR UTANFÖR KOMMUNEN 

I det följande presenteras kortfattat de viktigaste anläggningarna utanför kommunen som 
nyttjas idag eller kan komma att nyttjas för behandling och/eller återvinning av avfall. 
 
• Högbytorps avfallsanläggning, som ägs av Ragn-Sells, är belägen i Upplands-Bros 

kommun. Högbytorp mottar och behandlar cirka 700 000 ton avfall per år. Från Sigtuna 
kommun tar anläggningen emot grovavfall och trädgårdsavfall. På anläggningen sker 
bl.a. sortering, mellanlagring, kompostering och deponering.  

• Förbränningsanläggning i Uppsala, som ägs av Vattenfall Värme Uppsala AB. 

• Högdalens förbränningsanläggning i Stockholm. 

• Förbränningsanläggning i Västerås, som ägs av Mälarenergi AB. 

• Hovgårdens avfallsanläggning och rötningsanläggning för matavfall som ägs av Uppsala 
Vatten. 

• Skrotcentralen, Uppsala. Skrotcentralen tar emot utsorterat metallskrot. 

• Ragn-Sells anläggning i Västerås för mellanlagring av metallskrot, byggavfall och farligt 
avfall. 

• Käppala reningsverk, Lidingö. På Käppala reningsverk rötas slam från rening av 
avloppsvatten från ett stort antal kommuner, däribland Sigtuna. 

• Norrtälje avloppsreningsverk, tar emot små mängder latrin från Sigtuna kommun. 

• Swerec, Lanna i Värnamo kommun, tar emot kommunplast. 
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• Human Bridge sorteringsanläggningar i Högsby, Gnosjö, Huskvarna, Österängen och 
Vallentuna. 

 
Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett antal anläggningar för återvinning av avfall som 
omfattas av producentansvar. Sådana anläggningar kan vara t.ex. sorteringsanläggningar, 
industrier som använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk etc) 
samt förbränningsanläggningar. Andra exempel på avfallsbehandlingsanläggningar som 
nyttjas är anläggningar för behandling av farligt avfall, t.ex. SAKAB:s anläggning i Kumla 
samt de anläggningar som Elkretsen nyttjar för behandling av elavfall. 
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4 PLANERADE BEHANDLINGSANLÄGGNINGAR I 
REGIONEN 

Avfallsmängderna kommer troligtvis att öka under de närmaste åren till följd av bland annat 
pågående befolkningsökning. Genom olika åtgärder till följd av bl.a. avfallsplanen väntas 
avfallet flyttas uppåt i avfallshierarkin så att återvinningen ökar och mängden avfall till 
förbränning minskar. Kommunens möjligheter att påverka hushåll och företag så att de totala 
avfallsmängderna sjunker bedöms dock vara begränsade.  
 
För biologisk behandling finns ett flertal anläggningar i regionen och flera aktörer planerar för 
att bygga nya anläggningar eller utöka för rötning av matavfall. En sådan anläggning kan 
komma att placeras i Sigtuna kommun.  
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5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER ANLÄGGNINGAR I 
KOMMUNEN 

I Tabell 2 nedan redovisas mottagnings- och behandlingsanläggningarna i kommunen. 
Uppgifter om kapacitet och mottagna mängder saknas.  
 

Tabell 2. Mottagnings- och behandlingsanläggningar i Sigtuna kommun. 

 
Namn Fastighetsbeteckning Lokalisering SNI-kod Avfallsslag Metod Tillåten 

avfallsmängd/år 
[ton/år] 

ElDel  Återvinning Broby 12:8 Östra Bangatan 3, 
195 60, MÄRSTA 

90.90 elektriska eller 
elektroniska 
produkter, ej 
avfall 
innehållandes 
isolerolja 

förbehandling Uppgift saknas  

Bristaverket, AB 
Fortum Värme 

Norrsunda-Brista 2:11 Returvägen 14 90.200 
 

   

Calibra AB Märsta 16:4 Bristagatan 14 90.390    

Eurostop KB Norslunda 1:6 Cederströms 
slinga 

90.40 
90.60 

   

IL Recycling AB Rosersberg 11:116 Metallvägen 60 90.100-1 
90.40 
90.90 
90.70-1 
 

   

Odensala-Harg 5:13, 
Hargs gård 

Odensala-Harg 5:13 Hargs Gård, 195 
92, MÄRSTA 

90.40; 
90.170-2 

annat avfall än 
farligt avfall  

mellanlagring, 
biologisk 
behandling 

(1) < 10 000 ton 
avfall som inte är 
avsett för byggnads- 
eller 
anläggningsändamål 
eller (2) < 30 000 
ton avfall om 
anläggningen inte är 
tillståndspliktig 
enligt (1) och < 500 
ton per kalenderår 

IL Recycling 
Returpapper AB 

Rosersberg 11:80 Tallbacksvägen 8, 
195 72, 
ROSERSBERG 

90.70-2 annat avfall än 
farligt avfall  

sortering Uppgift saknas  

J-Kem International 
AB 

Rosersberg 11:53 Tallbacksgatan 11 90.50-1    

John Deere Forestry 
AB 

Broby 1:6 Fyrgatan 8 90.60    

Märsta Förenade Åkeri 
AB, deponi 

Trosta 1:30 Box 53, 195 22, 
MÄRSTA 

90.310-2 schaktmassor deponering < 2 500 ton/ 
kalenderår 

Märsta Förenade Åkeri 
AB, Västerbytorp 

Skånela 2:1 Box 53, 195 22, 
MÄRSTA 

90.110-1 
90.140 

annat avfall än 
farligt avfall om 
verksamheten 
inte är 
tillståndspliktig 
enligt 90.100, 
90.240, 90.240 
eller 90.250. 

mekanisk 
bearbetning 
för 
återvinning 

< 10 000 ton per 
kalenderår 

Odensala Bilskrot AB Rickeby 6:27 Box 115, Lilla 
Rickeby, 195 23, 
MÄRSTA 

90.120 bilar återvinning Uppgift saknas  
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Namn Fastighetsbeteckning Lokalisering SNI-kod Avfallsslag Metod Tillåten 
avfallsmängd/år 
[ton/år] 

Ragn-Sells AB, Karby 
mellanlager för slam 

Vidbo-Norrby 5:3 Box 952, 191 29, 
SOLLENTUNA 

90.40 annat avfall än 
farligt avfall 

mellanlagring (1) < 10 000 ton 
avfall som inte är 
avsett för byggnads- 
eller 
anläggningsändamål 
eller (2) < 30 000 
ton avfall om 
anläggningen inte är 
tillståndspliktig 
enligt (1) 

Sigtuna Återvinning 
AB- ÅVC 

Norrsunda-Brista 2:9 Box 755, 191 27, 
SOLLENTUNA 

90.40 
90.60 

annat avfall än 
farligt avfall 

mellanlagring (1) < 10 000 ton 
avfall som inte är 
avsett för byggnads- 
eller 
anläggningsändamål 
eller (2) < 30 000 
ton avfall om 
anläggningen inte är 
tillståndspliktig 
enligt (1) 

Sigtuna Återvinning 
AB (SÅAB) 

Norrsunda-Brista 2:8 Högbytorp, 197 
93, BRO 

90.300-3 
90.40 

deponifraktion 
(Stockholmsomr
ådet samt 
grovavfall och 
industriavfall 
från Sigtuna 
kommun)  

deponering < 100 000 
ton/kalenderår 

Stadsbyggnadskontoret 
– Renhållningen. 
Miljöstation 

Sigtuna 2:153 Sigtuna kommun, 
195 85, MÄRSTA 

90.60 farligt avfall som 
utgörs av 
motordrivna 
fordon eller om 
mängden avfall 
inte vid något 
tillfälle 
överstiger > 5 t 
olja, > 30 t 
blybatt., > 100 t 
elavfall, > 30 t 
impreg. trä, > 1 t 
annat FA  

mellanlagring Uppgift saknas  

Sortera Skandinavien 
AB 

Rosersberg 11:110 Metallvägen 33 90.80 
90.60 
90.40 

   

Tilledal Invest AB Sigridsholm 1:11 Bromma 
Flygplats 

90.80    
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