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SAMMENDRAG 

I kommuneplanens samfunnsdel er det beskrevet en satsing på næringsutvikling med et ønske om at Nes kommune 
blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og 
fornybar energi. Et av virkemidlene har vært å avsette areal til næringsutvikling på Esval. I arealene som er avsatt er 
det i dag jordbruk. 

I denne utredningen vil konsekvensen for næringsutvikling av en utvidelse av Esval Miljøpark med areal for 
avfallsrelatert næringsvirksomhet vurderes og sammenlignes med situasjonen dersom gjeldende regulering 
videreføres 

I dag er virksomhetene Nes Miljøpark AS, Romerike Biogassanlegg og Esval Miljøpark KF etablert på området. Alle 
driver med aktivitet innenfor avfallsbehandling og gjenvinning. Til sammen har de tre virksomhetene 39 årsverk og 
utnytter alt tilgjengelig byggeareal. 

Utbyggingsalternativet legger til rette for økt oppfylling av deponiet og utbygging av næringsvirksomhet i arealene 
der det i dag er jordbruk. Dette vil legge til rette for gjennomføring av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette 
vil medføre en betydelig økning i antallet arbeidsplasser i området.  
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1 Innledning 

Ved rulleringen av kommuneplanen for Nes kommune den 30. juni 2015 ble området for Esval 

Miljøpark utvidet (1). Som en oppfølging av dette vedtaket er det igangsatt en detaljregulering av 

området for å legge til rette for næringsvirksomhet basert på kretsløpsbaserte avfallssystemer. 

Kommunen har satt krav om planprogram med konsekvensutredning hvor én av utredningene er 

næringsutvikling (2). Målgruppen for utredningen er beslutningstakere og berørte parter. Utredingen 

skal også skaffe til veie informasjon som grunnlag for utforming av detaljreguleringen. 

Utredningen skal ta for seg to alternativer, alternativ 0 – Gjeldende regulering; og alternativ 1 – 

Utvidelse av Esval Miljøpark. Alternativ 0 innebærer kort sagt en videreføring av gjeldende 

regulering, med reetablering av vegetasjon på det meste av deponiet og videreføring av noe 

næringsvirksomhet. Alternativ 1 innebærer økt oppfyllingsvolum i deponiet, med reetablering av 

vegetasjon på deler av deponiet etter oppfylling. I tillegg skal det tilrettelegges for ny avfallsbasert 

næringsvirksomhet i området øst for miljøparken. 

 

Figur 1: Flyfoto som viser planavgrensningen og plassering av Esval Miljøpark. Planavgrensningen er vist med 
hvit strek. 

Denne utredningen for næringsutvikling er utarbeidet på grunnlag av planprogram for 

detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Esval Miljøpark, fastsatt av Nes kommune 21. 

juni 2016. (2)  

2 Bakgrunn og metode 

2.1 Bakgrunn 

I kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 15.10.2013) (3) er det beskrevet en satsing på 

næringsutvikling med et ønske om at Nes kommune blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i 
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utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Et av 

virkemidlene har vært å avsette areal til næringsutvikling basert på avfallsrelatert virksomhet i 

tilknytning til området der Esval Miljøpark KF, Nes Miljøpark AS og Romerike biogassanlegg er 

plassert i dag. Planen gjelder for perioden 2013-2030.  

I forbindelse med planvedlikehold ble oppdaterte mål og strategier for kommuneplanens 

samfunnsdel vedtatt 3.9.2019. (4) 

Fra kommuneplanens samfunnsdel er følgende avsnitt lagt til grunn for denne utredningen. 

Næringsutvikling  

Kommunen må ta aktive grep for å tilrettelegge for og sikre en positiv utvikling når det gjelder det 

lokale næringsliv. Det handler bl.a. om å øke kommunens attraktivitet og sikre et godt omdømme 

blant egne innbyggere - og det handler om å utvikle et sterkt sentrum. Det blir viktig å ha en 

næringspolitikk som gir næringslivet forutsigbare rammebetingelser. 

Nes er landets største kornkommune og landbruksnæringen er en viktig bidragsyter for 

verdiskapningen. Dette er fortrinn som må videreutvikles. Etablering av Esval Miljøpark KF og 

mulighetene dette gir bør videreutvikles. For å oppnå vekst og utvikling i næringslivet, vil det være 

nødvendig å samarbeide med nabokommuner, regionale myndigheter, samt sentrale og lokale 

næringslivsaktører. 

 

Slik vil vi ha det:  

Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte 

avfallssystemer og fornybar energi  

 

Slik gjør vi det:  

Nes kommune er en pådriver for arbeidet med planer og strategier for innovasjon og næringsutvikling 

blant annet gjennom Esval Miljøpark KF  

 Utvikle virkemidler som gjør Nes kommune og Esval Miljøpark KF attraktiv for etablering av 

miljørelaterte virksomheter  

 Bidra til at Esval Miljøpark KF og nærliggende arealer utvikles slik at området blir ett 

regionalt og nasjonalt kompetansesenter innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og 

fornybar energi  

 Stimulere til at landbrukskompetansen i Nes benyttes til innovasjon og utvikling av produkter 

og løsninger innen gjenvinning og ressursutnyttelse av avfall 

 

Det er i dag etablert tre virksomheter i området. Esval Miljøpark KF, Nes Miljøpark AS og Romerike 

Biogassanlegg (RBA). Alle disse tre virksomhetene har et industrielt preg og er relatert til 

avfallsbehandling og gjenvinning av ressurser. De utveksler til en viss grad produkter og tjenester og 

har stor nytte av samlokalisering. Det er i dag ikke ledig areal for etablering av ny virksomhet og det 

vurderes som vanskelig å få utvidet næringsklyngen uten omregulering som gir tilgang til et større 

areal. 
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Strategisk næringsplan 2017 – 2030 for Nes kommune (5) beskriver utvikling av Esval Miljøpark som 

ett av kommunens strategiske satsningsområder.1  I planen henvises det til kommuneplanens 

samfunnsdel der det er vedtatt at Nes kommune skal legge til rette for at Esval Miljøpark KF og 

nærliggende arealer utvikles slik at området blir ett regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av 

næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Dette er i tråd med mål om 

klynge- og nettverksutvikling i regional plan for innovasjon og nyskaping (6), som sier at det skal være 

næringsdrevne klyngeorganisasjoner innenfor alle de sterke næringsmiljøene i regionen.  

I arbeidet med å utvikle Nes Miljøpark vil Nes kommune være en bidragsyter for å øke attraktiviteten 

til området. Nes kommune vil jobbe for å selge området til bedrifter innen miljø og energi med mål 

om at det skal bli en regional og nasjonal næringsklynge for bedrifter innen miljørelaterte 

virksomheter. Vi skal skape en næringsidentitet for området og kommunen som helhet. I forlengelsen 

av dette arbeidet skal Nes kommune også jobbe for å etablere relasjon til kunnskapsmessig 

infrastruktur, 

I kommuneplanens samfunnsdel (3) er næringsutvikling ett satsingsområde. I oppdatert 

handlingsplan fra 2019 (4) spesifiseres det at Nes skal satse på utvikling av næring innenfor 

kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi.  

I denne utredningen vil konsekvensen av næringsutvikling ved en utvidelse av Esval Miljøpark med 

areal for avfallsrelatert næringsvirksomhet vurderes og sammenlignes med situasjonen dersom 

gjeldende regulering videreføres.    

 

2.2 Metode 

I punkt 4.12 i planprogrammet står følgende skrevet om utredningen av fagtema næringsutvikling: 

Utbyggingsalternativet legger til rette for nye virksomheter og arbeidsplasser på området. 

Utredningen skal beskrive dagens næringsvirksomhet og samarbeid mellom bedriftene samt vurdere 

virkninger på næringsutvikling og verdiskapning som følge av utbyggingsalternativet. 

Grunnlagsmateriale: 

Årsrapporter fra aktuelle virksomheter, eventuelt kontakt med aktuelle virksomheter 

Metode: 

Informasjon om antall ansatte utgjør grunnlag til en beskrivelse av dagens situasjon. Det skal 

innhentes informasjon fra årsrapportene til de aktuelle selskapene og/eller eventuelt gjennom 

kontakt med aktuelle virksomheter. Erfaringstall fra tilsvarende bedrifter og deres bruk/krav til BYA 

pr. ansatt skal brukes for å estimere antall nye arbeidsplasser på Esval. Estimeringen baseres på 

planområdets størrelse og utnyttelsesgrad samt forventede typer virksomheter.  

Samarbeid og synergieffekter mellom dagens virksomheter skal beskrives. Dagens situasjon vil danne 

grunnlaget for en kvalitativ vurdering av hvordan nye etableringer påvirker næringsutvikling og 

synergieffekter på Esval. 

Konsekvenser av omreguleringen, presenteres som forventet endring i 

 Antall arbeidsplasser 

 Kvalitativ vurdering av synergieffekter og mulighet for verdiskapning 

                                                                 
1 I planen kassen området «Nes Miljøpark» 
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3 Dagens situasjon og referansealternativet (Alternativ 0) 

På Esval har det vært avfallsdeponi siden etableringen i 1972. Esval Miljøpark ble opprettet som et 

kommunalt foretak i 2012. Virksomhetsformålet er å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og 

gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for innbyggerne i 

Nes kommune, industrien og for andre avfallsbesittere. I dag er bedriftene Nes Miljøpark AS, 

Romerike Biogassanlegg og Esval Miljøpark KF etablert på området 

Beliggenheten er sentralt i forhold til avfallsstrømmene på det sentrale Østlandet. Dette har vært 

essensielt for etableringen av både deponi, biogassanlegg og jordrenseanlegg.  Planområdet er 

plassert sentralt i Nes kommune og beliggenheten er derfor gunstig med hensyn på å være 

knutepunkt for kommunens husholdningsavfall.  

Næringsområdet er ikke profilert mot vei og derfor ikke egnet til virksomhet som skaffer seg kunder 

denne typen profilering. Området har likevel god adkomstvei fra fv. 177 Eidsvollvegen.  Det er også 

(2) få naboer til området, nærmeste nabo ligger ca 200 meter unna. Selv om virksomhetene drives 

innenfor rammer satt av kommune og forurensningsmyndigheten, så er den forbundet med ulemper 

for nærmiljøet. Muligheter for skjerming for støv, støy og innsyn er derfor sentralt ved plassering av 

denne typen kretsløpsbasert næring.  

Figur 2 viser en oversikt over eksisterende aktivitet i området. 

 
 

 

Figur 2: Referansealternativet, nåværende arealbruk. 
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3.1 Bedrifter som er etablert i Planområdet 

3.1.1 Esval Miljøpark KF  

Esval Miljøpark KF sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og 

gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for innbyggerne i 

Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere. 

Esval Miljøpark KF har 17 årsverk fordelt på 22 ansatte i 2020 og har ansvaret for kommunal 

renovasjon i Nes kommune.  Selskapet har også en kommersiell del som blant annet har ansvar for 

driften av deponiet. Esval Miljøpark KF har en viktig rolle i å uskadeliggjøre avfall gjennom trygg 

håndtering og sluttdisponering.  

Nåværende bygg og anlegg ved Esval Miljøpark KF har følgende hovedfunksjoner: 

 Administrasjon for Esval Miljøpark KF 

 Gjenvinningsstasjon for innbyggere i Nes kommune. I 2019 hadde gjenvinningsstasjonen 13 

842 besøkende 

 Deponi for ordinært og inert avfall med behandlingsanlegg for sigevann og deponigass 

 Omlastning av avfall  

 Kompostering av hage- og parkavfall sammen med biogjødsel fra Romerike Biogassanlegg 

(RBA).  

Esval Miljøpark KF har ansvar for innsamling av husholdningsavfall i Nes kommune. Tjenesten leveres 

av NordRen AS. Renovasjonskjøretøyene har oppstillingsplass i området. 

3.1.2 Romerike biogassanlegg 

Romerike Biogassanlegg (RBA) eies av Oslo kommune og er etablert for å behandle matavfall fra 

Oslos husholdninger. Anlegget kan behandle 50 000 tonn matavfall og omdanne dette til komprimert 

eller flytende biogass (LBG og CBG) av drivstoffkvalitet og biogjødsel. Det gir biogass til 135 busser, 

og kan forsyne 100 mellomstore gårder med biogjødsel. Biogassen er CO2-nøytral, og vurderes som 

et av de mest miljøvennlige drivstoffene som er tilgjengelig i dag. Biogjødselen inneholder mange 

viktige næringsstoffer, og kan erstatte eller supplere kunstgjødsel (7). Anlegget har 14 årsverk 

tilknyttet sin virksomhet på området.  

Anlegget består av følgende hovedfunksjoner: 

 Prosessbygg med mottakshall, prosessanlegg, kontorer og personalfasiliteter 

 To råtnetanker og flere buffertanker 

 Lagertanker for biogjødsel (biorest) 

 Anlegg for oppgradering av biogass til kjøretøykvalitet (komprimert og flytende) 

Anlegget drives i dag på ca 60% av sin maksimale kapasitet.  

3.1.3 Nes Miljøpark AS 

Nes Miljøpark AS (jordvaskeanlegget) startet sin virksomhet i 2019 og eies av AF Miljø AS, Gunnar 

Holth Grusforretning AS og Esval Miljøpark KF (Esval).  

Nes Miljøpark kan årlig ta imot og behandle inntil 500.000 tonn forurensede jordmasser Målet er å 

gjenvinne råstoffer som finnes i massene, som eksempel pukk, grus, singel og sand. Produktene skal 
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tilbake enten som råstoff i anleggsarbeider, eller tilslag i betong og asfalt. Rensegraden for de 

forurensede massene er på ca 80% og de resterende 20% går som filterkaker til deponi. 

Beliggenheten inne på deponiområdet er derfor sentralt for reduksjon av transportbehovet for 

restproduktet som fortsatt må deponeres. 

Anlegget består av en driftsbygning og utendørs lager for masser før og etter behandling. 

Nes Miljøpark AS har 8 årsverk i området. 

 

3.1.4 Norsk Gjenvinning-metall 

Norsk gjenvinning Metall (NG Metall) sitt anlegg på Esval sorterte ut metaller i bunnaske fra 

avfallsforbrenningsanlegg. NG Metall avsluttet sin virksomhet på Esval i 2019 og bygget som til nå har 

rommet denne aktiviteten, vil tas i bruk til andre aktiviteter. Dette innebærer at det heller ikke er 

planer om mellomlagring eller deponering av bunnaske i området. 

3.2 Samarbeidet mellom virksomhetene -synergieffekter 

Virksomhetene på Esval utveksler i noen grad varer og tjenester med hverandre. Delvis i form av 

formelle avtaler, delvis i form av uformell utveksling av varer og tjenester. 

I deponiet produseres det deponigass som samles opp. Tidligere ble denne gassen faklet, gassen 

utnyttes nå til produksjon av damp på RBA. Esval Miljøpark KF stiller også mannskap og 

anleggsmaskiner til disposisjon for RBA når de har behov for det. 

Esval Miljøpark KF benytter biogjødsel fra RBA i sin jordproduksjon der den blandes med kompostert 

hageavfall. Dette blir et næringsrikt jordforbedringsprodukt som tilbys kunder blant annet på 

gjenvinningsstasjonen. 

Esval miljøpark KF leier også ut mannskap og maskiner til Nes Miljøpark AS for drift av 

jordrensanlegget. Blant annet har Esval Miljøparks KF ansvar for veietjenester og deres miljøingeniør 

har ansvar for prøveuttak også for Nes Miljøpark AS. Dette effektiviserer driften for begge parter og 

øker bemanningens kompetanse.   

Lokalisering i nær tilknytning til et deponi har vært en av forutsetningene for etableringen av 

jordrensanlegget til Nes Miljøpark AS. Ut over tilgangen på deponivolum, er også tilgang til utbygd 

infrastruktur, arealer for mellomlagring og kompetent personale viktige forutsetninger.  Gjennom 

reduksjon i avfallets volum, økes deponiets levetid.  

 

 

3.3 Eksterne samarbeidspartnere, kunder og leverandører 

Romerike biogassanlegg produserer biogass og biogjødsel. Biogassen komprimeres (CBG), eller gjøres 

flytende (LBG) og selges til AGA (Linde) som distribuerer gassen videre (7). Biogassens verdi i et 

klimaperspektiv og som grunnlag for lokal verdiskapning er blant annet beskrevet i rapporten 

Verdiskapning fra produksjon av biogass på Østlandet (8). Denne analysen viser at den årlige 

verdiskapingen fra biogassproduksjon på Østlandet er på 900 millioner kroner, mens den totale 

sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass 

til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. 

GWh. Samlede utslippsreduksjoner fra dagens verdikjede for produksjon og bruk av biogjødsel og 
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biogass på Østlandet er beregnet til 103 000 tonn CO2-ekvivalenter. Ved en karbonpris2 på 500 

kroner pr. tonn verdsettes denne utslippsreduksjonen til vel 50 millioner kroner på årsbasis. 

Esval Miljøpark KF har hatt et samarbeid med Hvam videregående skole over flere år. Prosjektene har 

vært knyttet opp mot utnytting av biorest fra RBA og utvikling av kompost fra hageavfall og 

biogjødsel. I 2018 bidro elevene med forslag til navn og logo for jordproduktet, samt hvilket marked 

produktet kan selges i (9).  

Nes Miljøpark AS gir entreprenører på det sentrale Østlandet en mulighet til å gjenvinne 80% av 

materialene fra forurensede gravemasser. Ved innføring av den sirkulære økonomien, vil det være 

helt sentralt å utvikle teknologi som gjenvinner ressursene i avfallet. Nes Miljøpark AS søker etter 

muligheter for å utnytte en enda større del av jordmassene som blir levert til anlegget. 

Figur 3 viser mengden forurensede jordmasser, sammenlignet med øvrig avfall i Norge. Denne viser 

tydelig at dette er en betydelig mengde, sammenlignet med de totale avfallsmengdene og at den 

representerer ca 50% av det som legges på deponi. Økt grad av gjenvinning av denne avfallstypen vil 

dermed ha stor betydning i en sirkulær økonomi.  

 

Figur 3: Totale avfallsmengder og mengder forurensede masser, totalt og levert til deponi Kilde; SSB - 
Avfallsregnskapet 

 

Virksomhetene på Esval benytter tjenester fra lokale håndverkere, entreprenører og andre 

leverandører. Omfanget av dette er ikke kartlagt. I en undersøkelse fra fem kommuner på Helgeland 

ble det anslått at antall ansatte hos lokale leverandører var 25% for landbruk og næringsmidler og 

30% for industri (10). 

 

 

 

 

                                                                 
2 Den prisen en aktør må betale for retten til å slippe ut klimagass tilsvarende ett tonn karbondioksid i atmosfæren. 
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3.4 Endringer når deponiaktiviteten legges ned (Alternativ 0) 

Referansealternativet innebærer en videreføring av gjeldende regulering og legger til grunn 

reguleringsplanenes arealformål for etterbruk. Dette er illustrert i figuren nedenfor. Figuren er basert 

på Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2, datert 16.02.1995 og Reguleringsplan for Esval – 

Holsravina, vedtatt 08.09.2015.  

I det området som er gult i figuren, er etterbruk satt til enten skog eller dyrka mark. Området som er 

lyserødt og oransje, skal fortsatt benyttes til renovasjonsformål. Romerike biogassanlegg fortsetter 

sin virksomhet som i dag, men at kapasitetsutnyttelsen økes i til 100%. Dette vil være situasjonen 

uavhengig av om utbyggingsalternativet gjennomføres eller ikke. Konsekvenser av dette er derfor 

ikke vektlagt i denne utredningen. 

Områdene som skal tilsås, vil tilplantes som skog med en tresort tilpasset at dette er et avsluttet 

deponi. 

Innenfor det gule området er det gitt dispensasjon til etablering av jordrensanlegget til Nes Miljøpark 

AS. Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres i disse 

arealene. En forutsetning for at Nes Miljøpark AS skal kunne fortsette sin virksomhet vil være at det 

utvikles teknologi slik at alt innkommende materiale kan gjenbrukes. Alternativt, må restprodukter 

fraktes til deponi andre steder. Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KF driver videre med 

den ikke kommersielle virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, samt noe omlasting for andre 

aktører i området som tidligere har vært disponert av NG Metall. Komposteringen av hageavfall og 

biorest flyttes til Holsravina.  

I området A2 i kommuneplanen (BKB8 og BKB9 i plankart for forslaget) vil det fortsatt være landbruk. 

 

 

Figur 4: Gjeldende reguleringsplaner for Esval Miljøpark 

Den vesentlige forskjellen, mellom 0-alternativet og dagens situasjon med tanke på næringsutvikling, 

er en raskere avvikling av deponidriften og at de arealene som i dag benyttes til omlasting og 



Områdeutvikling Esval Miljøpark multiconsult.no 

Konsekvensutredning ved detaljregulering: Tema: Næringsutvikling 3 Dagens situasjon og referansealternativet 
(Alternativ 0) 

 

10203010-TVF-RAP-KU07 17. april 2020 / 00  Side 13 av 19 

mellomlagring av Esval Miljøpark vil tilplantes. Dette vil redusere omfanget av Esval Miljøparks 

aktivitet. Det tas utgangspunkt i at øvrig aktivitet i området vil fortsette som i dag.  

Alternativet vil ikke kunne frigi areal for å oppfylle ny næringsvirksomhet i tråd med planene 

kommuneplanens næringsdel.  

I tabell 1 er der gitt en oversikt over antall arbeidsplasser (årsverk) i området i dag og ved 

gjennomføring av alternativ 0. 

Tabell 1: Oversikt over antall årsverk i planområdet i dag og i fremtiden dersom området tilbakeføres i henhold 
til gjeldende regulering etter oppfylling av deponiet 

Bedrift Antall årsverk i dag Antall årsverk Alternativ 0 

Esval miljøpark KF 17 9 

Nes Miljøpark AS 8 8 

Romerike biogassanlegg (RBA) 14 14 

Norsk Gjenvinning - metall 
(NG) 

  

Utleide kontorlokaler 1 0 

Gård 23/1 0,1 0,1 

Sum 40,1 35,6 

 

Figuren nedenfor viser en illustrasjon av referansealternativet 

 

Figur 5: Illustrasjon av referansealternativet 
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4 Endringer som følge av gjennomføring av foreslått ny regulering (alternativ 1) 

Alternativ 1 medfører tilrettelegging for avfallsrelatert næringsvirksomhet i deler av dagens anlegg 

samt felt A2. Deponiene fylles ytterligere opp. Deponifronten flyttes nærmere Vorma, men stopper 

100 meter fra elvebredden. Holsravinas fyllingsvolum økes, slik at den på sikt vil skjerme mot innsyn 

til resten av området. 

I arealene med oppfylt deponi, vil flate deler av området (BKB1) benyttes til anlegg og bygninger. 

Deponifronten og annet skrånende terreng tilsås eventuelt i kombinasjon med etablering av 

solenergianlegg (solceller, solfangere eller lignende). Andre oppfylte områder som ikke tilrettelegges 

for næringsvirksomhet vil gradvis dekkes til med rene masser og tilplantes eller benyttes til 

energianlegg. 

Felt A2 består av flatt terreng på naturlig grunn. Dette området reserveres derfor blant annet til 

aktiviteter og virksomheter som ikke er egnet på toppen av et deponi. I dette området kan det også 

etableres virksomhet relatert til kompetansebygging, forskning og utvikling, og nyskapning innfor 

kretsløpsbaserte avfallssystemer.  

Det etableres en fyllestasjon for biogass og eventuelt andre nullutslipps energibærere i tilknytning til 

området. Et av målene med dette er å legge til rette for at transportører til området går over til null-

utslipps kjøretøy.  

Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres som i dag. 

Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KF driver videre med den ikke-kommersielle 

virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, kompostering, samt noe næringsaktivitet.  

Det tas utgangspunkt i at gjenvinningsstasjonen forblir i dagens posisjon, men denne kan også flyttes 

ved ønske om annen virksomhet i dette området.  Romerike biogassanlegg fortsetter sin virksomhet 

som i dag, men at kapasitetsutnyttelsen økes i til 100%. 

I området i sør-øst (BKB6 og BKB7) vil det være arealer for oppstilling av renovasjonsbiler og 

containere. Her vil det også kunne mellomlagres masser eller etableres andre anlegg som er å tråd 

med planens hensikt. Aktuell virksomhet kan være solenergi eller samme type virksomhet som drives 

i BKB1. 

 For RBA vil det ikke bli i noen vesentlige endringer som følge av dette alternativet. Nyetableringer i 

planområdet vil kunne gi synergieffekter. Eksempler på aktivitet som kan etableres er gjenvinning av 

avfallsplast eller produksjon av biokull der RBA vil være en mulig leverandør av råstoff.  Andre 

synergieffekter er at biologiske avfallsprodukter fra nye virksomheter i planområdet vil kunne 

utnyttes som råvare i anlegget.  
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Figur 6: Oversiktsbilde av utbyggingsalternativet (Alternativ 1) 

 
 

4.1.1 Konsekvenser for eksisterende virksomhet 

Esval Miljøpark KF 

Driftsbygninger og personalbygninger for Esval Miljøpark KF forblir på samme sted som i dag, men 

kan på sikt flyttes til et annet sted innenfor planområdet. Gjenvinningsstasjonen på dagens anlegg 

opprettholdes, men også denne kan på sikt flyttes. Bygget som i dag rommer kontorer og 

personalrom for Esval Miljøpark består av gamle anleggsbrakker og har lav standard. En 

oppgradering er derfor ønskelig. Et nytt personalbygg kan etableres i A2, eller nært tilknyttet dette 

området og vil kunne fungere som felles møteplass for flere virksomheter i området.  

Deponidriften er i dag den mest vesentlige inntektskilden for Esval Miljøpark KF. Samarbeidet med 

Nes Miljøpark AS og økningen i deponikapasitet som reguleringen legger til rette for, vil forlenge 

driftstiden for deponiene. Dette gir godt grunnlag for etablering av ny virksomhet som kan fortsette 

også etter at deponiene er ferdig oppfylt. Etterdrift av deponiet med deponigassanlegg og 

renseanlegg for sigevann, vil fortsatt være en del av virksomhetens ansvar. Totalt sett antas det at 

virksomheten vil ha samme omfang som i dag.  

Esval Miljøpark KF tilbyr i dag utleie av personell og utstyr til de andre virksomhetene i området. Ved 

etablering av ny virksomhet, vil dette kunne utvides. 
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Etablering av en biogass fyllestasjon vil legge grunnlag for at renovasjonskjøretøy skal gå over på 

utslippsnøytralt drivstoff. Dette kan også være aktuelt for maskinpark og annen transport til 

anlegget.  

Romerike biogassanlegg 

Virksomheten fortsetter sin aktivitet og det forventes at kapasitetsutnyttelsen vil økes til 100%, 

uavhengig av om utbyggingsalternativet gjennomføres eller ikke. 

Tilgjengelige areal og tilgang til strukturmateriale som hageavfallskompost legger til rette for lokal 

utnyttelse for deler av biorest fra anlegget. Etablering av en lokal biogass fyllestasjon legger til rette 

for lokal utnyttelse av biogassen fra anlegget 

Nes Miljøpark AS 

Virksomheten fortsetter sin aktivitet som i dag. Deponikapasiteten som reguleringen legger til rette 

for vil være tilstrekkelig i et perspektiv på 10-20 år, avhengig av volumer som behandles på anlegget, 

og i hvor stor grad man lykkes i å utvikle vaskeprosessen slik at mengdene av restprodukter som må 

deponeres reduseres. På sikt er målet at all innkommende masse skal renses slik at den kan 

gjenbrukes. For denne utredningen antas det at Nes Miljøpark AS fortsetter sin virksomhet i samme 

omfang som i dag. Ny virksomhet knyttet mot prosessen, som utviklingsvirksomhet eller 

videreforedling av produkter fra jordrensanlegget er eksempler på aktivitet det vil være naturlig at 

etableres i området.   

 

4.1.2 Konsekvens for ny virksomhet 

Det er ikke kjent hvilke nye virksomheter som vil etablere seg i området, men tilgang på økt areal er 

areal er en forutsetning for å utvikle området i tråd med hensikten i kommuneplanens samfunnsdel. 

Den langsiktige motivasjonen for gjennomføring av planen, er et ønske om næringsutvikling der flere 

bidragsytere skal inviteres med inn. Dette vil legge til rette for kunnskapsutvikling i et grønt fagmiljø.  

Det finnes konkrete planet om å etablere en fyllestasjon for biogass i området. Dette vil legge til rette 

for at transport og maskinpark for alle virksomheter kan bli klimanøytral. Tilbudet vil også kunne 

benyttes av innbyggere, kommunens bilpark og annen næring.  

Ut over fyllestasjonen, er de ikke konkrete planer etablering av ny virksomhet. Det er derfor ikke 

mulig å gi noen kvantitativ beskrivelse av konsekvensene.  Som en indikasjon på antall nye 

arbeidsplasser som kan forventes innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi, er 

det gjennomført en skalering basert på eksisterende virksomhet.  

I denne vurderingen, er byggeområdene områdene delt inn i to ulike kategorier: Naturlig terreng og 

oppfylt deponi. Årsaken til dette er at det forventes at typene virksomhet som vil drives i disse 

områdene varierer noe, slik at det vil være flere ansatte per areal i områder med naturlig grunn, 

sammen lignet med områder på oppfylt deponi. Dette reflekteres også til en viss grad i tillatt BYA for 

disse områdene.  

For beregning av faktor for oppskalering brukes følgende felt i planforslaget med tilhørende 

virksomhet: 

 Ny virksomhet som etableres på naturlig grunn: Felt BKB4 med RBA. RBA velges fordi det er 

et prosessanlegg som gjenvinner avfallsprodukter ved bruk av moderne teknologi. 
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 Ny virksomhet på toppen av deponi: Felt BKB1 med årsverk knyttet til Nes Miljøpark og Esval 

Miljøpark KFs aktivitet på gjenvinningsstasjonen og kompostering. Gjenvinningsstasjonen 

representerer ca 4,5 årsverk og komposteringen 1,1 (11). Disse aktivitetene velges fordi det 

er typiske aktiviteter som drives på oppfylte deponiareal. 

Beregning av faktor er vist i tabell 2. 

Tabell 2: Faktor for beregning av tetthet av ansatte 

 Areal 
(daa) 

Antall 
ansatte 

Tetthet av ansatte 
(ansatt/daa) 

Naturlig terreng (BKB4/RBA) 17 14 0,82 

Oppfylt deponi (BKB 1/Nes Miljøpark 
Gjenvinningsstasjonen og kompostering) 

89 13,6 0,15 

 

Dette anvendes så for å estimere antall ansatte i nye areal som blir tilgjengelig for anlegg. Nye areal 

på jomfruelig terreng vil være BV, BKB 8 og BKB9. Nye areal på oppfylt deponi vil være BKB3, BKB6 og 

BKB7.  

Tabell 3: Estimat for antall ansatte i nye byggeområder 

 Areal (daa) Antall ansatte 

Naturlig terreng (BKB 8, BKB 9, BV) 49,9 41 

Oppfylt deponi (BKB3, BKB6, BKB7) 69,6 11 

Totalt  52 

 

 

4.1.3 Konsekvens for landbruk 

Konsekvenser for landbruk og jordvern er beskrevet i egen KU. Sammenliknet med 

referansealternativet, vil alternativ 1 medføre at det omdisponeres 53,7 dekar landbruksjord som er 

fulldyrket og lettbrukt og som er registrert med jordressursklasse 2 (stor verdi) i kartdatabasen 

Kilden. Som en helhetsvurdering vurderes utbyggingsalternativet å ha middels negativ konsekvens 

for landbruket. Med tanke på næringsutvikling, vil utbygging av landbruksområdet vil de positive 

virkningene av ny næring være mye større enn de negative konsekvensene forlanbruket.   

 

5 KONKLUSJON/ANBEFALING 

Samlet vurdering for konsekvenser av utbyggingsalternativet er vist i tabell 4. 
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Tabell 4: Sammendrag av konsekvens ved gjennomføring av utbyggingsalternativet 

 Antall årsverk Samlet effekt 

Bedrift Alternativ 0 Alternativ 1  

Esval miljøpark KF 9 17 Middels positiv 

Nes Miljøpark AS 8 8 Middels positiv konsekvens 

Romerike biogassanlegg (RBA) 14 14 Ubetydelig konsekvens 

Nye areal, naturlig terreng 0,1 41 Stor positiv 

Nye areal oppfylt deponi 0 11 Middels positiv 

Sum 35,6 91 Stor positiv 

 

For næringsutvikling i området har utvidelsen av Esval Miljøpark totalt sett positiv konsekvens og 

bidrar til oppfylling av målene i kommuneplanen.  
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