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Den sirkulære parken
❖Består av Esval Miljøpark KF, Romerike Biogass Anlegg og Nes Miljøpark AS

❖31.000 tonn matavfall er mottatt og behandlet.
❖Dette gir 1.160.000 Nm3 biogass (eller tilsvarende diesel)

❖Det leveres 51.000 m3 flytende biogjødsel til lokalt landbruk

❖Og 1.500 tonn fast gjødsel som innsatsfaktor til egenprodusert hagejord/kompost.

❖275.000 tonn forurenset masse er mottatt og behandlet 



Den grønne parken
❖Moderne gjenvinningsstasjon for innbyggerne i Nes samt omlastersstasjon for renovasjonsordning
❖Totalt mottatt og håndtert 12.500 tonn

❖20.000 besøkende i 2020

❖Drift av deponi etter tillatelse gitt av Statsforvalteren
❖Håndterer ca 150.000 m3 renset vann før påslipp resipient

❖964.000 Nm3 gass fra gammelt deponi

❖51,2 % metaninnhold

❖34,8 % faklet

❖65,2 % solgt til Romerike Biogass Anlegg

❖40 ANSATTE BIDRAR HVER DAG!!



Renovasjonsordningen i Nes
❖Innsamlet 5.560.000 kg 

❖135,45 kg restavfall per innbygger

❖46,23 kg matavfall per innbygger

❖44,14 kg papiravfall per innbygger

❖10,41 kg plast per innbygger

❖Forbruk diesel, ltr 60.000 

❖Antall km kjørt 130.000

❖Enheter tømt 570.000

❖ Avfall innsamlet fra husholdningene gir en klimagevinst på 492 kg CO₂ per tonn.



Flere beholdere eller ny teknologi?



”Nye” mål fra EU

❖ «Nye» mål fra EU er fastsatt til 55% gjenbruk og 
materialgjenvinning innen 2025, 60% innen 2030 og 65% innen 
2035



Fordeling av volumer – når vi målene?



Frem 
mot 2035



«Markedet, husholdning»

Befolkningsvekst i 
flg ssb tilsvarer en 
økning i antall 
abonnenter på ca
13.000 (tilsvarende 
5.675 tonn)



Volumer («investeringsgrunnlag»)

SSB 2020 ROAF ØRAS NES Tonn totalt

Renovasjon, totalt 46 812 18 021 5 880 70 713

Gjenvinningsstasjon, totalt 45 800 19 145 5 581 70 526

Sum tonn 92 612 37 166 11 461 141 239

Befolkning SSB 209 625 84 258 23 536 317 419



Felles muligheter



Samarbeid og stordriftsfordeler



Samarbeidsmuligheter

❖Innkjøp og kontrakter

❖Renovasjonskontrakt, innhenting

❖Renovasjonskontrakt, utstyr, merking og informasjon

❖Industrielt sorteringsanlegg for region

❖Samarbeid om gjenvinningsstasjon (antall, nye måter)

❖Anbudprosesser øvrig



Nes Kommune har gjennom
kommuneplan og strategisk
næringsplan sagt at de ønsker å 
legge til rette for det grønne
skiftet samt sette Nes kommune
på kartet.

Det er nylig vedtatt en ny
reguleringsplan for Esval området
samt etablert Green Lab Nes AS

Green Lab Nes AS skal legge til
rette for å etablere en
symbiosepark i tråd med vedtatte
planer og EU`s bærekraftsmål

www.greenlabnes.no





Esval per idag



Potensielt



Startpunkt



Skisser





Summen av mange tiltak

Hvordan skape vekst samt ivareta miljø og 
sirkularitet?

• Redusere forbruk ( f .ex maskinpark)

• Nye forretningsmulighet

• Forskning/utvikling

• Gjenbruke – material gjenvinne

• Grønn energi



Foreløpig skisse

Green 
Lab Nes

Deponi og 
avfallsbasert 
virksomhet

Grønne

proteiner

RBA biogass

Gasum
fyllestasjon 

CBG
Sol/vind/hydr

Pyrolyse -
biokull

Nes Miljøpark 
- jordrensing

Biogass/pyrolyse gir energi til Esval i tillegg til 
alle forskningsmulighetene.

Gasum utnytter biogass fra RBA som kan 
benyttes på renovasjonsbiler og annen 
tungtransport

RBA gir biorest som kan benyttes som 
jordforbedring tilbake til landbruk i tillegg til 
forskning.

KF får avsatt sitt metan fra deponi via RBA og i 
kombinasjon med fremtidig utvikling av f.eks
hydrogen/metanol (greenfuel).



La oss samarbeide


