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➢Esval Miljøpark før og nå

➢Veivalg 

➢Muligheter



Esval Miljøpark

Historien som startet i 70-årene, har siden tidlig på 90 
tallet vært en god inntektskilde for Nes Kommune. 

Esval har de senere årene vært gjennom mange 
oppgraderinger og tilpasninger i forbindelse med 
deponiforbud og stadig endring av regelverk.  Samarbeid 
med både Oslo Kommune og kommersielle aktører og 
ikke minst omlegging til kommunalt foretak i 2011.

Selskapet har i all hovedsak vært en god inntektskilde 
for Nes kommune frem til 2015, men med betydelig 
endrede forutsetninger og begrenset mulighet for 
økonomisk gevinst på dagens virksomhet – må vi ta en 
fot i bakken…

Hva vil Nes med Esval Miljøpark ?



Drift på Esval området i dag

• Esval Miljøpark 
Renovasjon, Gjenvinningsstasjon, overvåking av det gamle avfallsdeponiet, renseanlegg, 
kontroll gass/sigevann

• Nes Miljøpark 
Jordrenseanlegget som eies sammen med AF-Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning

• Romerike Biogassanlegg 
Eies av Oslo Kommune

• Norsk Gjenvinning 
Tidligere askesorteringsanlegg (avsluttes i disse dager)
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Vi står ved et veiskille

Esval Miljøpark KF
-forvalter av fremtidens ressurser



Etterbruksfond



Kretsløpsbasert 
forretningsutvikling 
med fokus på en tredelt bunnlinje



Muligheter

• Mijo – Utvikle en forretningsplan med hensikt å øke omsetning og inntjening 

Produksjon av Mijo-jord eller Mijo-kompost: er allerede i gang, men vi trenger sårt en forretningsplan. 

Skal Esval danne et selskap med hensikt å etablere seg i denne bransjen? Skal vi kontakte Herremyr Gård, som allerede er produsent av jordprodukter  og er 
godt etablert i markedet?  Kan vi eventuelt utvide samarbeidet med Nes Miljøpark og sette Mijo på deres «prisliste» eller skal vi kontakte Herremyr Gård, som 
allerede er produsent av jordprodukter  og er godt etablert i markedet?  En forretningsplan kan raskt etableres og markedsundersøkelser er relativt enkelt å 
gjennomføre i denne bransjen. 

• Pyrolyse – salg av damp og biokull 

En «muntlig intensjonsavtale» om et pyrolyseanlegg på Esval er allerede diskutert med Oplandske Bioenergi 

Idèen var å bruke rent trevirke/park- og hageavfall i prosessen. Energien selges som damp til RBA – energipris må være lavere en dagens deponigasspris og 
dagens deponigass inngår som energi dampproduksjonen. Biokull selges i det åpne markedet, dagens pris er et sted mellom 60 og 600 Euro pr tonn. 1 tonn 
park-og hageavfall gir et sted mellom 200 og 500 kg biokull (avhengig av prosess). Biokullet bør utnyttes/selges i jordprodukter i samarbeid med f.eks. Herremyr
Gård da dette erstatter torv. 1 tonn biokull = ca 3 tonn CO2 = 60 euro på CO2 børsen – en inntjening på produktet. 

• Salg av tjenester til aktører etablert på Esval Miljpark

Salg av tjenester fra Esval MP til Esval grønne næringspark – hvilke produkter kan de selge til aktørene som etablerer seg? Potensialet blir kun realisert når de 
får bedrifter til Esval området – dersom vi får mer plass (A2). 

• Biogass fyllestasjon

Akershus Fylkeskommune, seksjon for klima og miljø har nettopp sendt ut en utlysning on støtte til planlegging av fyllestasjon for biogass i Akershus.  
Søknadsfrist er 1. desember.  Dette er et prosjekt som ifølge prosjektgruppen i Ciska skal vøre mulig å gjennomføre.  Stasjonen kan være relativt enkel og store 
terrenginngrep av varighet trengs ikke.  Dette kan bli en stjerne i boka for både Esval, Nes, Akershus og AGA, samt for RBA, Nes Miljøpark og landbruket i Nes.

• Drivhus på Biogass i samarbeid med Hvam Videregående Skole

Dette er et prosjekt som burde være veldig enkelt å gjennomføre.  Vi har tilgang på biogass, vi har Mijo kompost/jord og dette trenger vi heller ikke mye store 
arealer til.  Et større engasjement fra Hvam videregående kan også være mulig med tanke på utsmykning og beplanting av området, slik at Esval også visuelt 
fremstår som noe Nes Kommune kan være stolte av å vise frem.
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Esval i dag
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Esval i morgen…?
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Velkommen til nye Esval Miljøpark ….



Veien mot en sirkulær økonomi

Det vil ikke eksistere avfall i en sirkulær økonomi. Det 
som er igjen i en del av kretsløpet, er nødvendig i 
neste del. Vi som lever i den sirkulære økonomien er 
brukere, ikke forbrukere. I stedet for å eie, 
konsumere og kaste ting, er vi en del av kretsløpet 
ved at vi etterstreber gjenbruk, ombruk, 
materialgjenvinning og deling.
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