
NES MILJØPARK AS  

 

RÅDMANNENS KORRIGERINGER  

 

Basert på samtale med styreleder og daglig leder Esval Miljøpark 

KF 29. mars 2017 
 

Nes kommune 4. april 2017 



• Det er ingen kommunal oppgave å investere i innovativ og risikofylt virksomhet 

der kommunen blir en minoritetseier 

 

• Kostnadene i det fremlagte business case er betydelig underestimert 

 

• Det reelle resultatet for Nes kommune vil være langt lavere enn presentert 

 

• Ved inngåelse av avtalene mister Nes kommune det vesentlige av innflytelsen 

over en sentral del av virksomheten på Esval 

                       

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å ikke inngå avtalene. 

 

Rådmannens oppsummering  



• Søknad om etablering av jordrenseanlegg på Esval  02. februar 2017 

• Oppklarende spørsmål fra rådmannen til søknaden  13. februar 2017 

• Svar fra Esval Miljøpark KF    17. februar 2017 

• Saksframlegg fra rådmannen lagt ut    06. mars 2017 

• Fra Esval Miljøpark KF – kommentar til rådmannens saksframlegg 10. mars 2017 

• Brev fra naboene     17. mars 2017 

• Rådmannens oppklaring av saksframlegget   18. mars 2017 

• Fra Esval Miljøpark KF – tilbakemelding på rådmannens oppklaring udatert 

• Utvalg for teknikk, næring og kultur    21. mars 2017 

• Rådmannens vurderinger (lysark som skulle brukes i FS)  26. mars 2017 

• @post fra styreleder Esval Miljøpark KF   27. mars 2017 

• @post fra Lindum AS     27. mars 2017 

• Formannskapsmøte     28. mars 2017 

• Møte mellom rådmannen og Esval v/styreleder og daglig leder 29. mars 2017 

• Informasjon til formannskapet    04. april 2017 

       

Saksgang 



  

Prinsipielle betraktninger;  

• Skal kommunen gjøre investeringer i kommersiell virksomhet hvor 

kommunen har begrenset innflytelse? 

 

Økonomiske betraktninger;  

• Prosjektet har høy økonomisk risiko  

• Business caset har flere og høyere kostnader enn det som er hensyntatt av 

KF’et.  

o Vil også ramme Nes kommune 

 

Juridiske betraktninger;  

• Som minoritetsaksjonær i et AS vil kommunen miste betydelig innflytelse og 

kontroll over den videre utvikling på Esval 

Vurdering av fremlagte avtaler 



Antall produksjonsdager i året  250 

1 lass lett forurenset masse på bil med henger  28 tonn 

Lett forurenset masse inn – tonn år 300 000 400 000 500 000 

Lett forurenset masse inn – tonn dag  1 200 1 600 2 000 

Åpningstimer pr uke 56 56 56 

Mengde renset i tonn pr time 107 143 179 

Antall lass inn pr dag 43 57 71 

Antall lass inn pr time   3,8 5,1 6,3 

Tid pr lass 15 m 47 s 11 m 46 s 9 m 31 s 

Antall skift mandag-torsdag / fredag 1,74 / 1,16 

Nes Miljøpark AS:  
Produksjonstid og logistikk mottak av lett forurenset masse 

 

• Hva er bemanningsbehovet for å drifte vekt-tjenester, lasting, lossing, 

interntransport basert på en 2-skiftordning? 



Gjenvinningsgrad ren masse  75 % 

1 lass ren masse på bil med henger 28 tonn 

Ren masse ut i tonn 225 000 300 000 375 000 

Antall lass ut pr år 8 036 10 714 13 393 

Antall lass ut pr dag 32 43 54 

Antall lass ut pr time 2,9 3,8 4,8 

Tid per lass  20 m 41 s 15 m 47 s 12 m 30 s 

Masse for deponering i tonn 75 000 100 000 125 000 

Nes Miljøpark AS:  
Produksjonskapasitet og logistikk utkjøring av ren masse 

 

• Bil med lass ren masse ut vil være basert på returlass 

• 1 av 4 biler inn vil kjøre uten lass ut 



Rådmannen er skeptisk til å investere i Nes Miljøpark AS fordi 

 

• Går fra virksomhet med lav risiko til virksomhet med høy risiko 

• Utvikling og industrielt nyvinningsarbeid er ingen kommunal oppgave 

• Flytter fokus bort fra på lovpålagte oppgaver 

• Den vesentligste del av virksomheten flyttes ut av kommunens kontroll 

• Vertskommune-tankegangen nedtones 

 

 

For øvrig er rådmannen enig i at jordrensing som sådan er et positivt og 

fremtidsrettet prosjekt 

 

• Dette innebærer imidlertid ikke at Nes kommune bør gå inn som investor i 

prosjektet  

  

Prinsipielle betraktninger 



• Prosjektet har høy økonomisk risiko  

o Usikkerhet ved markedet for masser inn og ut – sesong- og 

konjunkturavhengig 

o Esval vil ha betydelige faste kostnader uavhengig av inntektsgrunnlaget 

• Betydelig investering ved oppstart – kr 11,3 mill, samt at inntektene fra 

masser som i dag mottas til deponering bortfaller  

•  Antatt årlig overskudd på kr 9,6 -13,8 mill pr år for Esval Miljøpark KF er 

svært urealistisk  

• Kun en mindre del av kostnadene Esval Miljøpark KF har ved å utføre 

vektetjenester, lasting, lossing og interntransport er hensyntatt i business 

caset 

o Dette gjelder både lønnskostnader og andre driftskostnader 

o Nes Miljøpark AS blir i business caset subsidiert i betydelig omfang 

Økonomiske betraktninger 



Basert på 300.000 tonn lett forurensede masser 

 

 Business case Rådmannens anslag 

Inntekter 11.700.000  11.700.000 

Kostnader – lønn     4 500.000 

Kostnader - avskrivninger    750.000 

Kostnader – øvrig    3.000.000 

Kostnader totalt  2.100.000  8 550.000 

Resultat  9.600.000  3.150.000 

 

Rådmannens kostnadsanslag er snarere for lave enn for høye ved alle tre 

kostnadselementer, slik at resultatet snarere er dårligere enn bedre 

  

Den fremtidige inntekt er følgelig på et helt annet nivå enn business caset 

indikerer 

Alternativt budsjett – eksempel  



• Som minoritetsaksjonær i et AS vil kommunen miste vesentlig innflytelse 

over utviklingen på Esval 

 

• Rådmannen har innhentet juridisk bistand for å kvalitetssikre avtaleverket 

o Det er gjennomført en juridisk presentasjon for formannskapet av 

kommunens advokat 

  

Juridiske betraktninger 



 

• Avtalen er evigvarende   

• Alle priser er fastsatt, og påvirkes ikke av markedsforhold 

• Gjennom minoritetsaksjepost vil Nes kommune ha beskjeden innflytelse, 

utover representasjon i styret 

• Prisen for tjenestene som Esval Miljøpark KF skal yte er fastsatt og skal 

inflasjonsjusteres.  

o Uhensiktsmessig og konkurransevridende hvis markedet endres. 

• Få konkrete forpliktelser for de andre aksjonærene; f.eks. ved levering av 

masser og salg av rensede masser 

• Avtalen gir ikke garantier eller føringer med tanke på å sikre og eventuelt 

utvikle arbeidsplasser 

 

Oppsummering - juss 



 

• Business casets internkostnader for Esval Miljøpark KF skal dekke 

lønnskostnader 

• Samlede kostnader er på stipulert til kr 2,1 mill., hvor kr 1,2 mill. antas å 

gjelde lønn til ansatte 

• Utgjør 2 årsverk 

 

• Rådmannens anslag på kr 4,8 mill. omfatter 8 årsverk basert på 2 skift 

• I dag lønnes 13 årsverk på inntekter fra næringsvirksomhet 

 

• Resten av virksomheten på Esval gir pr i dag ikke økonomisk grunnlag for 

mange ansatte – vil ikke dekke kostnadene 

 

• Reelt business case vil kunne innebære at Esval Miljøpark KF betaler Nes 

Miljøpark AS for å ha folk i arbeid  

 

 

 

 

 

Sikres arbeidsplasser? 



• Avtaleinngåelse innebærer etter all sannsynlighet bortfall av årlige overføringer 

tin Nes kommune på kr 6 mill. 

• Avtaleinngåelse innebærer risiko for at Nes kommune må dekke årlig innbetaling 

til etterbruksfondet på kr 2,5 mill. 

• Avtaleinngåelse innebærer dermed at kommunestyret må saldere budsjettet fra 

2018 med i størrelsesorden kr 8,5 mill.  

• Investeringen på kr 11,3 mill. vil måtte dekkes av kommunens investeringsfond 

 

Konsekvenser 



• Budsjett/prognose fra EM KF med jordrenseanlegg er feil 

o Rådmannens redegjørelse gjennomgått av kommunens økonomiavdeling 

og drøftet med revisor 

o Betydelig kryss-subsidiering av Nes Miljøpark AS 

o Hvorfor tar ikke administrasjon og styret i EM KF dette til etterretning? 

• Budsjett/prognose for EM KF uten jordrenseanlegg 

o Basert på forutsetninger som tidligere ikke er presentert 

o Er ikke underbygget og neppe korrekt 

o Fremstår som situasjonsbestemt 

o Prognosen styret har lagt fram tilsier at styret ikke klarer å etablere noen 

virksomhet i kommende periode 

o Er dette styrets virkelige oppfatning? 

 

 

Innspill fra Esval Miljøpark KF 



• Det er styret og administrasjonen i EM KF sin oppgave å tilrettelegge for ny 

virksomhet 

o Rådmannens oppgave er å kvalitetssikre og informere FSK om resultat 

av kvalitetssikringsprosessen 

• Flere samarbeidspartnere er kommet på banen og ønsker samarbeid om 

jordrensing 

Innspill fra Esval Miljøpark KF 



• Rådmannen er bedt om å vurdere "rekommunalisering" av virksomheten på 

Esval; 

  

• Samtidig skal kommunestyret vurdere å overføre den største enkeltdelen av 

virksomheten til et kommersielt AS, kontrollert av store næringslivsaktører, 

hvor kommunen mister det vesentlige av kontrollen med videre utvikling av 

virksomheten 

o I pkt 2 i driftsavtalen mellom partene fremgår følgene: 

Fra oppstart av driften av Selskapet og frem til Selskapet avvikler sin 

virksomhet på Eiendommen, skal alle typer jord- og gravemasser som 

tidligere ville vært levert til Esval KF i stedet leveres til Selskapet 

… 

Tidspunkt for oppstart skal settes slik at Selskapet kan opparbeide 

seg mellomlager før fysisk oppstart av sortering og rensing av masser. 

 

 

Et tankekors 


