
Grønt skifte i Miljøparken

Det har over tid vært jobbet med forretningsutvikling, hvor Miljøparkens aktiviteter i større grad ønskes vrid over på 
gjenvinning, samtidig som inntektene opprettholdes. Dette arbeidet har nå gitt resultater, og det har blitt identifi sert 
fl ere potensielt lønnsomme og miljømessig bærekraftige prosjekter. De viktigste prosjektene er innenfor jordrens-
ing og produksjon av hagejord/anleggsjord og en mulig etablering av produksjon av diesel basert på plastikk eller 
trevirke. Miljøparken er på jakt etter nye måter for å utnytte avfallet som mottas i Miljøparken og omdanne det til 
råstoffer.

Felles for disse prosjektene er at Miljøparken er avhengig av partnere for å få til dette. Vi har ikke teknologien selv. 
Ett eksempel er at det er Quantafuel som har den patenterte teknologien for produksjon av miljøvennlig diesel.

Miljøparken vi presentere de forskjellige mulighetene nærmere.

Miljøvennlig kompost til salgs neste vår

Esval Miljøpark har inngått et spennende samarbeid med Romerike biogassanlegg for å utvikle torvfri kompost. 
Produktet skal selges til både entreprenører og private hageeiere, og kommer etter planen i salg våren 2017. 

Den torvfrie komposten er basert på en blanding av biogjødsel fra matavfall blandet med park- og hageavfall. Dette 
er et miljøvennlig alternativ til torvbasert kompost- og jordprodukter. Esval Miljøpark står for gjennomføringen av 
komposteringen med en såkalt rankekompostering og har ansvaret for oppfølging og kvalitetskontroll av kompos-
ten. Romerike biogassanleggs oppgave er å levere biogjødsel. 

Omdømme og samfunnsansvar

I fjor høst startet Miljøparken arbeidet sammen med Kanmer om etablering av en bruktbu-
tikk basert på ting fra gjenvinningsstasjonen som er «Brukanes» . Det ble avholdt en nav-
nekonkurranse på foretakenes Facebooksider, og responsen fra publikum var stor. Forslaget 
”BrukaNes” gikk av med seieren, og butikken ble åpnet på Runni i august. Esval Miljøpark 
plukker i samarbeid med sine kunder ut gjenstander som settes i stand og selges videre i 
butikken. Bruktbutikken vil bidra til å skape en enda bedre arbeidsarena for Kanmers delta-
kere og ansatte, samt bidra til økt gjenvinning og gjenbruk i kommunen.

Miljøparken var representert med en åpen stand under hele festivalen ”Brød og Sirkus”. Det 
var mange som tok turen innom og slo av en prat. Inntrykket var at mange var positive til 
Miljøparken.

Nes kommune og Miljøparken har også hatt ett samarbeid med en kommune i Polen, 
Plonsk, og ett interkommunalt avfallsselskap som heter PGK. Hensikten med samarbeidet  
er å utveksle informasjon. Innenfor avfall er løsninger for EE-avfall og særlig «Safe drop-
løsningen» av interesse. Norge og Nes er langt fremme i avfallsbehandling, og gjennom 
dette samarbeidet kan Miljøparken bidra med kompetanse for å få til bedre avfallsløsninger 
i Polen.

Samarbeider om utviklingen på Esval

Næringssjef Olaf Dønnum og Nes kommunes omdømmebygger Ola Andre Olsen skal sam-
arbeide tettere med Miljøparken om utvikling i og rundt Esval. På bilde har vi ett møte 
hvor dette diskuteres. Næringssjefen vil inviteres på neste styremøte, og vi tror at ett tett 
samarbeid vil kunne skape enda større momentet i utviklingen av området.
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