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Budsjett/ prognose for Esval Miljøpark u/renovasjon 
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Esval med Nes Miljøpark : Nytt jordrenseanlegg i produksjon  fra og med 2. halvår 2018 

Esval uten Nes Miljøpark:  Jordmottak og deponi videreføres som idag 

 



Spørsmål: 

 
Er prisen på tjenestene tilstrekkelig til å dekke kostnadenes som  Esval Miljøpark har på å 

levere tjenestene? 

 

Ja, anlegget er planlagt driftet med 1 gravemaskin (til å laste masser inn i anlegget) og 1 

hjullaster (til opplasting av rene masser til uttransport og levering av filterkaker til 

deponiet). Ut fra dette er prisen på tjenestene tilstrekkelig for å dekke kostnadene. Et økt 

volum vil kreve flere ressurser, men da vil også inntektene øke gjennom tonnavgiften.   

 

 

pkt 5: «Esval KF kan ikke gi andre tillatelse til å starte deponidrift på Eiendommen uten 

Selskapets samtykke, men Esval Miljøpark kan drive med annen deponivirksomhet med 

fraksjoner som denne avtalen ikke omhandler.» 

 

Punktet er tatt inn da det nye selskapet ikke ønsker å komme i en situasjon der 

deponikapasiteten er brukt opp av konkurrenter og de behandlede massene må fraktes vekk 

fra Esval. 
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Svar spørsmål: 
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Av de ansatte på Esval: hvor mange skal jobbe med det nye anlegget, 

og hvor mange skal jobbe med andre oppgaver. 

 
To-fire av Esval ansatte vil være direkte knyttet til arbeidet i Nes Miljøpark. 

Aktiviteten vil også gi indirekte dekningsbidrag til driften av RA, 

Miljøingeniøren, driftspersonell til drift veger, vaktordning, vekttjenester 

mv. 

 

Styret og ledelsens ansvar er å legge frem ett budsjett som går i balanse 

med overskudd til Nes kommune. Modellen viser at dette prosjektet ikke 

løser Miljøparkens inntektsbehov fremover alene. Dersom f.eks. 

Quantafuel kommer medfører det ti arbeidsplasser i Esval Miljøpark KF. 

 

 

 

 



Svar spørsmål: 
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Knuseverket: Hvor ofte skal dette være i drift – hver dag eller i perioder, 

der naboene kan varsles i forkant? 

 

 
Basert på efaringstall fra Trondheim må under 3-4% av massene knuses. 

Det betyr fra 10-15 000 tonn per år som kan knuses på inntil 14 normale 

arbeidsdager. 

 

Arbeidet vil skje i ordinær arbeidstid i vinterhalvåret og ordinær søknad 

med varsling til berørte naboer skal gjennomføres. Med moderne utstyr og 

støyreduserende tiltak forventes det ikke at dette vil medføre store 

ulemper eller sjenanse. 

 

https://youtu.be/tXwsu1u_t8c 

 

http://www.h-a.no/nyhet/renset-strosand-blir-renere-enn-ny 
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Lindum 
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 Ble varslet  mandag 20.mars  før saken ble offentlig. 

    Ringte Bjørn Øvind Østli ass. Direktør. 

 

 

 

 Torsdag 23. mars ble det avholdt møte med Lindum 

i sakens anledning og det ble gjort avtale om videre 

dialog etter Kommunestyrets beslutning. 

 

 

 Vi har fått opplyst at Pål Smiths ringte 

Kommunalsjef Skogholt  og de hadde dialog. Han 

burde bedt Smiths ringe Miljøparken og ikke skrive 

brev til Kommunestyret basert på de opplysninger 

han ga. 
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Forutsetninger for budsjett/ prognose 2017 - 2021 
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Esval med  Nes Miljøpark: -   Esval går inn med 15% eierandel i  

    Nes Miljøpark (NM) 

-   Dagens jordmottak overtas av NM 

- Esval selger tjenester, samt mottar  

    utbytte 

- NM i produksjon fra og med 2. halvår 

    2018. Mottak 150 000 tonn i 2018. 

- Utbytte 2018 basert på mottakspris 

    kr 150,- pr tonn 

-  Mottak 2019, 2020 og 2021 henholds- 

   vis 350, 400 og 400 tusen tonn 

- Utbytte basert på mottakspris 

    kr 150,- pr. tonn 

 



Forutsetninger for budsjett/ prognose 2017 - 2021 
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Esval uten Nes Miljøpark: - Esval  fortsetter driften som i dag  

    med begrenset levetid som følge av  

    manglende deponikapasitet. 

- AF mfl. etablerer konkurrerende 

    moderne jordrenseanlegg, som bidrar 

    til reduserte mengder fremtidig jord- 

    mottak hos Esval.. 

- Årsvolum 2016 og 2017: 275 000 tonn.  

    Forutsetter at jordmottaket reduseres 

    med 1/3-del fra og med 2. halvår 

    2018, når konkurrerende anlegg er  

    etablert av AF mfl.  

- Forutsetter at jordmottaket er redusert 

    til det halve i 2019 og til 1/3-del  fra  

    2020. 

     



Hvordan får Miljøparken inntekter? 
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Eksempelet viser inntekter per år,  med 75 % Gjenvinningsgrad. 

I tillegg kommer utbytte avhengig av antall tonn inn. Dette antas å bli mellom 5 -1,7 mill.kroner 

    Best Medium Dårligst 

  Pris per tonn/antall tonn 500 000 400 000 300 000 

Jordmasser til behandling 15 7 500 000 6 000 000 4 500 000 

Behandlede jordmasser deponi  60 7 500 000 6 000 000 4 500 000 

Masser ut 12 4 500 000 3 600 000 2 700 000 

Sum   19 500 000 15 600 000 11 700 000 


