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NØKKELTALL 
 
Om eiendommen: 
Fylke:    Møre og Romsdal 
Kommune:  Nesset 
Gnr./bnr.: Gnr.: 40 

Bnr.: 48, 49, 50, 51 og 76 
Tomtestørrelse: 672 502 m2 
 
Verdi iht reguleringsplan, (flere grunneiere) 
Deponi for ordinært og inert avfall:   6,5 mNOK 
Deponi for farlig avfall:   76,9 mNOK 
Totalt:     83,4 mNOK 
 
Verdiberegning Statens andel: 
Deponi for ordinært og inert avfall:   2,6 mNOK 
Deponi for farlig avfall:   66,7 mNOK 
Totalt:     69,3 mNOK 
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MANDAT 
Colliers International AS (heretter Colliers) har utført 
påfølgende verdivurdering på vegne av Direktoratet 
for Mineralforvaltning.  
 
I tilbudsforespørselen fra oppdragsgiver, står det 
beskrevet i avsnittet kravspesifikasjon: 
 
3.1 Verdivurderingen 
Verdivurderingen skal fastsette markedspris knyttet 
til et samlet og samtidig salg av eiendommene. 
Herunder også at det tas høyde for 
forurensningsproblematikk og tidligere bruk av 
området. Verdivurderingen skal videre ta hensyn til 
den mulighet at potensielle kjøpere av eiendommene 
kan ha til hensikt å etablere deponi for farlig eller 
annet avfall på eiendommene. Slik virksomhet kan 
erfaringsmessig ha et betydelig inntektspotensial, og 
verdivurderingen skal gjenspeile markedsprisen ved 
en slik bruk. 
 
I vårt tilbud forutsatte vi derfor at fremtidig bruk av 
eiendommene er deponi-virksomhet, slik at 
eiendommene følgelig vurderes som 
utviklingseiendom. Det viser seg at det allerede er 
utarbeidet et forslag til reguleringsplan for et 
område på 1885 dekar, hvor de angjeldende 
eiendommene er inkludert. Initiativtager til denne 
reguleringsplanen er firmaet Bergmesteren 
Raudsand AS som er en av grunneierne i området. 
 
Verdivurderingen er utarbeidet med tanke på å 
gjenspeile markedsverdien av eiendommen, med 
utgangspunkt i bruken som reguleringsplanen 
skisserer. 
 
Verdivurderingen inngår i et felles oppdrag med 
COWI og SANDS som gjør en miljømessig og juridisk 
vurdering av eiendommene. Denne 
verdivurderingen tar ikke hensyn til hverken 
miljømessige økonomiske heftelser eller juridiske 
forhold som vil påvirke eiendomsverdien. Det er 
utarbeidet en samlerapport som vurderer 
eiendomsverdien sett i lys av miljømessige og 
juridiske forhold. Denne rapporten er således en 
vurdering av det fulle verdipotensialet til 
eiendommen, før fratrekk for miljømessige og 

juridiske forhold. Det er i denne vurderingen 
forutsatt at Staten råder over sine eiendommer, og 
at det ikke foreligger noe festeforhold.   
 
Eiendommen er ble befart på mandag 29. og tirsdag 
30. januar av Petter Platou og Aleksander Gukild fra 
Colliers i forbindelse med dette oppdraget.  
 
Vi bekrefter at Colliers retter seg etter kravene om 
uavhengighet og objektivitet og at vi ikke har noen 
interessekonflikt ved å handle på deres vegne som 
eksterne verdivurderere og at vi er kvalifisert for 
formålet med denne verdivurderingen. 
Verdivurderingen er ikke av en slik art at den kan 
brukes i rettslig sammenheng. 
 

SPESIELLE FORUTSETNINGER 
Verdivurderingen er basert på at eiendommen skal 
benyttes som deponi for ordinært, inert og farlig 
avfall. Vi har derfor utarbeidet verdivurderingen 
basert på følgende spesielle forutsetninger: 

 Deler av eiendommene skal benyttes som 
nasjonalt deponi for farlig avfall og deler av 
eiendommene skal benyttes som deponi for inert 
og ordinært avfall 

 Alle nødvendige tillatelser foreligger for å 
gjennomføre bruken som er forutsatt i 
verdivurderingen. Dette inkluderer, men er ikke 
avgrenset til, reguleringsmessige tillatelser, 
operasjonelle lisenser og eventuelle andre 
nødvendige tillatelser fra relevante instanser 

 NOAH sitt avfallsdeponi ved Langøyene er lukket 
og avsluttet, noe som medfører begrenset med 
konkurranse fra andre deponier 
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OM EIENDOMMEN 
Eiendom gnr./bnr. 40/48, 40/49, 40/50, 40/51 og 
40/76 ligger på Raudsand i Nesset kommune og 
grenser til Gjemnes kommune i nord. 
 

  
Figur 1. Eiendom gnr./bnr. 40/48, 40/49, 40/50 og  40/51 er 
markert i blått. 

 
Eiendommene har et totalareal på ca. 673 mål og 
omfatter både eksisterende industriområde på 
Raudsand, gamle gruveområder, interne veier, 
gamle steinbrudd, gamle avfallsdeponier, skog, bekk, 
fjord og fjell. Eiendommene strekker seg fra 
Tingvollfjorden i øst (kote 4) og opp mot ca. 330 moh 
i vest. Arealet er variert og bærer preg av mange års 
drift som industriområde med blant annet 
gruvedrift, masseuttak og avfallsdeponi.  
 
Midt inne i Statens eiendommer ligger en parsell 
(gnr./bnr 40/81) som eies av Bergmesteren 
Raudsand (Heretter BMR). BMR er en privat bedrift 
som eies 50% av Veidekke ASA. Eiendommen 
omfatter blant annet deponi 1 og deler av deponi 2, 
hvor det er deponert, sekker med møllestøv og 
saltslagg fra sekundær aluminiumsproduksjon, i 
dagen. Denne eiendommen er ikke inkludert i denne 
EDD FASE 1 rapporten. 
  
Eiendommene ligger godt skjermet fra annen 
boligbebyggelse, med omtrent 500 meter til 
nærmeste nabo som ligger skjult bak en åsrygg. 
 
Historie  
Det har vært gruvedrift på Raudsand i lang tid. 
Utvinning har pågått med ujevne mellomrom siden 

det først ble oppdaget jernmalm på midten av 1800-
tallet. Først som nokså uregelmessig dagbruddsdrift, 
deretter som underjordsdrift og så tidvis 
dagbruddsdrift. Det var selskapet A/S Rødsand 
Gruber som drev gruvevirksomheten fra 1910 frem 
til 1972 da Rødsand Gruber underlagt 
industrikonsernet Elkems gruvedivisjon. 
 
I 1977 gikk eierskapet av gruveanlegget og en del 
landarealer over fra Elkem AS til den Norske Stat 
under bestemmelser av hjemfallsrettigheter. Fra 
1977 og frem til underjordsgruven ble stengt på 80-
tallet, leide Elkem underjordsgruvene av Staten.  
 
I 1981 vedtok styret i Elkem at Rødsand Gruber 
skulle legges ned og underjordsdriften ble avviklet i 
1982. Årsaken til nedleggelsen skyldtes manglende 
etterspørsel i markedet og at driften ikke lengre var 
økonomisk lønnsom. 
  
Etter nedleggelsen inngikk  A/S Sigurd Hesselberg en 
leieavtale for videre bergverksdrift på eiendommene 
og fikk tildelt konsesjon etter 
industrikonsesjonsloven med varighet frem til 2027 
(Avtale mellom staten og Hesselberg 07.01.85). Det 
ble etablert asfaltverk på eiendom gnr./bnr. 40/51. 
Hesselberg solgte i 1986 veiavdelingen Hesselberg 
vei til Veidekket ASA, som overtok Hesselbergs 
rettigheter i området og konsesjon på gnr./bnr. 
40/48, 40/49, 40/50 og 40/51. Veidekket ASA hadde 
pukk/asfaltverk på eiendommen frem til 2005 da 
asfaltverket ble flyttet til Kristiansund. 
 
Gnr./bnr. 40/76 (se tilsvarende tekst i EDD 
utarbeidet av COWI for kildehenvisninger) 
 
I 1989 ble bedriften Aluscan etablert i de gamle 
produksjonslokalene (oppredningsverk og malmsilo) 
på gnr./bnr. 40/76. Bedriften skulle drive et 
gjenvinningsanlegg for avfallsproduktet saltslagg fra 
norske og utenlandske sekundæraluminiumverk. 
Saltslagget ble fraktete til Aluscan som bulklast med 
båt.  
 
Selve prosessen/behandlingen av saltslagget gikk ut 
på å knuse, male og løse opp saltet med store 
mengder ferskvann. Det saltholdige vannet ble så 



 
VERDIVURDERING 
 

COLLIERS INTERNATIONAL AS                                                                                       side 4 

pumpet inn i den gamle gruven, blandet med 
ferskvannet fra gruvegangene og endte i fortynnet 
form i fjorden. På grunn av høyt sulfidinnhold og høy 
pH i gruvevannet ble tungmetaller i prosessvannet 
felt ut og forble i gruven. Selskapet fikk flere 
utslipps- og forurensningstillatelser av SFT (nå 
Miljødirektoratet). 
 
I 2002 ble Aluscan AS slått konkurs og dømt for grov 
miljøkriminalitet. Det kom frem i dommen at 
bedriften tok imot langt mer råstoff enn det de 
klarte å håndtere. Dette førte til at store mengder 
(prosessert og antatt uprosessert) aluminiumsavfall 
ble deponert i gruveganger, i tillegg til i dagen på 
Bergmesterområdet (gnr./bnr. 40/81) og Statens 
eiendom (gnr./bnr. 40/51) uten tillatelse fra SFT. 
Aluscan AS ble også anklaget for å kjøre urenset 
prosessavløpsvann og saltslagg direkte i ut fjorden.  
 
Konkursboet med alle avtaler ble deretter kjøpt opp 
av Reox AS. Reox AS og Alumox fusjonerte med 
Aleris Holding Norway AS i 2010 og stiftet det nye 
selskapet Real Alloy Norway AS. Selskapet har som 
formål å drive forretningsvirksomhet innen 
produksjon og gjenvinning av metall, samt 
håndtering av avfall fra slik virksomhet. 
 

BESKRIVELSE AV PLANLAGT BRUK 
Det foreligger et forslag til reguleringsplan (heretter 
omtalt som «reguleringsplanen») som omhandler de 
angjeldende eiendommene. Forslag til 
reguleringsplan er utarbeidet av Bergmesteren 
Raudsand AS, og omfatter et totalt areal på 1 885 
daa. Planen inkluderer eiendom som eies av 
Bergmesteren Raudsand AS, Veidekke ASA, Staten 
og Real Alloy. Hovedformålene i planen er 
industriområde, massedeponi for rene, lettere 
forurensede og forurensede masser, samt deponi for 
sluttbehandlet uorganisk avfall. 
 
Reguleringsplanen inkluderer: 
 Planbeskrivelse 
 Bestemmelser 
 Reguleringsplan kart over bakken 
 Reguleringsplan kart under bakken 

 

Sammendrag av planen og bakgrunn for 
planarbeidet er hentet fra henholdsvis side 5 og side 
6 i planbeskrivelsen, og er gjengitt i påfølgende tekst 
i kursiv. 
 
1. Sammendrag 
Bergmesteren Raudsand AS ønsker for det første å 
legge til rette for å kunne ta imot og deponere 
lettere forurensede overskuddsmasser (inert og 
ordinært avfall) i henhold til enhver tid gjeldene 
lovverk og forskrifter (tiltakets del 1). Slik deponering 
er planlagt på Raudsand i områder i dagen hvor det 
tidligere er tatt ut malmforekomster samt i et 
skogsområde som egner seg godt til formålet. Ved å 
fylle opp og dekke til de områdene hvor det har 
foregått malmuttak, vil dagens gjennomstrømming 
av vann i eksisterende underjordiske gruver bli 
betraktelig redusert.  
 
For det andre er det et ønske om å legge til rette for 
et anlegg som kan ta imot, behandle, gjenvinne og 
deponere stabilisert uorganisk farlig avfall i nye 
fjellhaller inne i fjellet ca 1 km vest for 
Tingvollfjorden (tiltakets del 2). Dette innebærer 
blant annet også et produksjonsområde for pukk og 
grus, utfylling ut i sjø for etablering av nytt 
industriområde, nye veger og renseanlegg for 
prosessanlegg samt et forsknings- og 
utviklingssenter.  
 
I tillegg er bedriften Real Alloy etablert i 
planområdet. Real Alloy driver med 
prosessering/resirkulering av avfall (saltslagg) fra 
nasjonal og internasjonal aluminiumsindustri. 
Konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, 
miljørisikoanalyse og andre fagrapporter og notater 
(underrapporter), dokumenterer at planlagte tiltak 
ikke medfører uakseptable negative konsekvenser og 
at tiltaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 
lovverk. Tiltaket er heller ikke i strid med nasjonale 
mål. I forhold til risiko og sårbarhet er det konkludert 
med at virksomheten, slik den er planlagt pr. oktober 
2017, fremstår som akseptabel, gitt at aktiv 
risikostyring inngår i daglig drift og at identifiserte 
tiltak følges opp. Det er også en forutsetning at 
nødvendige tiltak gjennomføres for å tilfredsstille 
kravene til storulykkevirksomhet.  
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
Bakgrunn og intensjon med planforslaget 
BMR har mottatt pålegg fra Miljødirektoratet (Mdir) 
om å avslutte det gamle Deponi 1 på sin eiendom, 
gnr/bnr 40/81, og varsel om det samme for Deponi 2 
(gnr/bnr 40/81 mfl) i Nesset kommune. 
Bergmesteren Raudsand AS (BMR) eier bare en del 
av området hvor de gamle deponiene ligger. BMR 
ønsker å regulere dette og omkringliggende områder 
til massedeponi for lettere forurensede 
overskuddsmasser (inert og ordinært avfall) i 
henhold til enhver tid gjeldene lovverk og forskrifter. 
Revegetering og overvåkning av avrenningen fra 
områdene vil inngå i disse planene. Det er stor 
etterspørsel for slike deponier langs hele 
Vestlandskysten. Slik deponering er planlagt i 
områder i dagen hvor det tidligere er tatt ut 
malmforekomster samt i et skogsområde som egner 
seg godt til formålet. Ved å fylle opp og dekke til de 
områdene hvor det har foregått malmuttak, vil 
dagens gjennomstrømming av vann i eksisterende 
underjordiske gruver bli betraktelig redusert.  
 
Den andre hovedhensikten med planen, er å legge til 
rette for et anlegg som kan ta imot, behandle, 
gjenvinne og deponere stabilisert uorganisk farlig 
avfall.  
 
Dette omfatter planer om utfylling i sjø, ny 
dypvannskai, område for sluttbehandling av 
uorganisk farlig avfall og produksjonsområde for 
pukk og grus øst i planområdet nede ved 
Tingvollfjorden. Deponi for sluttbehandlet farlig 
avfall planlegges lagt under havnivå i nye fjellhaller 
inne i fjellet på Raudsand, ca 1 km vest for kystlinja.  
 
Bakgrunnen for at man ønsker å legge til rette for et 
deponi for farlig avfall er at eksisterende deponi 
for uorganisk avfall på Langøya i Re kommune er i 
ferd med å bli fullt. Det er tidligere uttalt at deponiet 
blir fullt i 2022, trolig vil dette skje før. Raudsand er 
et av områdene Direktoratet for mineralforvaltning 
har listet opp som mulig lokalitet for nasjonalt 
anlegg for farlig avfall. I tillegg oppfordret 
Miljødirektoratet sommeren 2015 private aktører om 
å fremme forslag til lokaliteter for plassering av nytt 
nasjonalt anlegg for farlig avfall.  

Planbeskrivelsen omhandler videre hvilke tiltak som 
er planlagt gjennomført. Disse er gjengitt nedenfor. 
For detaljert informasjon henvises det til 
planbeskrivelse med tilhørende konsekvens-
utredninger og temarapporter. 
 
7.1 Planlagte tiltak 
Planlagte tiltak er delt i to, tiltak del 1 og tiltak del 2. 
Tiltak del 1 omfatter deponering av ordinært og inert 
avfall i dagen mens tiltak del 2 omfatter 
hovedsakelig behandling, gjenvinning og deponering 
av stabilisert farlig avfall. I de påfølgende kapitlene 
er hovedmomentene tatt med. For mer detaljert 
informasjon se konsekvensutredning og tilhørende 
temarapporter. 
 
7.1.1 Tiltak del 1, deponering av ordinært/inert 
avfall i dagen 
Tiltakets del 1 omfatter følgende: 
 
 Oppfylling og avslutning av eksisterende 

deponier, Deponi 1, Deponi 2 og Deponi 3. 
 Etablering av nye deponi, Deponi 4 og Deponi 5. 
 Tiltak i tilknytning til etablering av deponering 

av ordinært/inert avfall, stenging av veg opp til 
deponiene og etablering av planfri anleggsveg 
til Deponi 1 – Deponi 5. Etablering av 
renseanlegg for sigevann fra Deponi 2, Deponi 4 
og Deponi 5. 

 
(Hvert punkt beskrives mer detaljert i 
reguleringsplanen, og er ikke gjengitt her) 
 
7.1.2 Tiltak del 2, behandling, gjenvinning og 
deponering av stabilisert uorganisk farlig avfall 
Deponi for stabilisert uorganisk farlig avfall i 
fjellhaller med tilhørende prosessanlegg vil omfatte: 
 Utfylling av industriområde i sjø og kaianlegg 

der det legges til rette for mottak av uorganisk 
farlig avfall. 

 Område for prosessering av farlig avfall – 
gjenvinning, stabilisering, nøytralisering osv. 

 Fjellhaller der stabilisert farlig avfall deponeres. 
Hallene er tenkt plassert ca. en kilometer inn 
i fjellet fra sjøen og slik at de blir liggende under 
havnivået. En fjellhall vil ha kapasitet til å ta 
imot ‘restavfall’ etter gjenvinning tilsvarende 
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minst et års avfall fra det norske markedet (ca. 
500.000 tonn), avhengig av endelig valg av 
prosess- og gjenvinningsteknologi. 
Dimensjonene 
på en hall er Bredde x Høyde x Lengde: 25 m x 
50 m x 300 m. Anlegget kan utvides og har et 
langsiktig tidsperspektiv og kapasitet. 

 Bygning med administrasjon, forsknings og 
utviklingssenter. 

 Igjenfylling og tetting av rasområde ved fv. 666. 
 Produksjonsområde for pukk og grus. 
 Etablering av renseanlegg for prosessvann og 

vann fra fjellhallene. 
 Etablering av avtrekk for luft fra fjellhall / 

adkomsttunnel. 
 Tilkomstveger, oppgradering av kryss med fv. 

666 og veg ned til industriområde ved sjøen. 
 Lukking/tetting av det øvre gruvesystemet med 

sjakter i forbindelse med utsprengning av 
område for prosessanlegg. 

 Etablering av et kontrollert avtrekk av luft med 
overvåkning i tilknytning til en etablert 
luftesjakt i området nedenfor fv. 666 (gamle 
gruvesystemet). Dette hindrer ukontrollert 
utslipp til luft og hindrer oppsamling av 
eventuelle gasser i gruvesystemet. 

 
(Hvert punkt beskrives mer detaljert i 
reguleringsplanen, og er ikke gjengitt her) 
 

METODE FOR VERDIVURDERING 
I tilbudsforespørselen fra oppdragsgiver, står det 
beskrevet i avsnittet kravspesifikasjon: 
 
3.1 Verdivurderingen 
Verdivurderingen skal fastsette markedspris knyttet 
til et samlet og samtidig salg av eiendommene. 
Herunder også at det tas høyde for 
forurensningsproblematikk og tidligere bruk av 
området. Verdivurderingen skal videre ta hensyn til 
den mulighet at potensielle kjøpere av eiendommene 
kan ha til hensikt å etablere deponi for farlig eller 
annet avfall på eiendommene. Slik virksomhet kan 
erfaringsmessig ha et betydelig inntektspotensial, og 
verdivurderingen skal gjenspeile markedsprisen ved 
en slik bruk. 
 

I vårt tilbud forutsatte vi derfor at fremtidig bruk av 
eiendommene er deponi-virksomhet, slik at 
eiendommene følgelig vurderes som 
utviklingseiendom. Det viser seg at det allerede er 
utarbeidet et forslag til reguleringsplan for et 
område på 1885 dekar, hvor de angjeldende 
eiendommene er inkludert. Initiativtager til denne 
reguleringsplanen er firmaet Bergmesteren 
Raudsand AS som er en av grunneierne i området. 
  
Planen inkluderer også eiendommer med andre 
eiere, og det fremkommer av planen at en 
gjennomføring av bruken som deponi-virksomhet er 
avhengig av andre eiendommer enn de som bare er 
eiet av Staten og som vi vurderer verdien av. Merk at 
forslaget til reguleringsplan er i tidlig fase. Det er 
omtalt som et foreløpig utkast, hvor det 
sannsynligvis blir noen endringer før planen 
oversendes til behandling for vedtak om offentlig 
ettersyn. Forslaget til reguleringsplanen er allikevel 
det beste underlaget vi har for hvilke tiltak som skal 
til for å etablere deponi for farlig avfall.  
 
Vi har forutsatt at videre gruvedrift ikke er aktuelt i 
forbindelse med ny bruk og har derfor ikke inkludert 
noe inntektspotensial fra dette. Det vises her til 
underlag for ovennevnte forslag til reguleringsplan 
(Norconsult, 2017). 
 
Statens eiendommer i området er i stor grad leid ut 
for svært lang tid, noe som vanskeliggjør 
omdisponering av eiendommene på kort sikt. Et rent 
eksternt salg er derfor neppe mulig uten et godt 
samarbeid med leietakerne av Statens eiendommer. 
Siden eksisterende leietakere og eiere i området 
viser så tydelig interesse for å etablere deponi i 
området, kan en mer hensiktsmessig framgangsmåte 
være å forhandle med disse om verdien av Statens 
eiendommer benyttet i slik virksomhet.  
 
Basert på ovenstående har vi benyttet følgende 
fremgangsmåte for verdivurdering: 
1. Innledningsvis har vi vurdert verdien av hele 

utviklingsprosjektet som reguleringsplanen 
legger opp til, hvor det planlegges for 
deponering av inert og ordinært avfall i tidligere 
dagbrudd, samt behandling, gjenvinning og 
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deponering av stabilisert uorganisk farlig avfall i 
nye fjellhaller som skal etableres.  
 
Verdivurderingen forutsetter at alle nødvendige 
tillatelser for angjeldende virksomhet foreligger, 
og at prosjektet er gjennomførbart innenfor 
rammene som er beskrevet i reguleringsplanen. 
Det er dermed den økonomiske risikoen som er 
mest gjeldende i utviklingen. 
 
Deponering i dagbrudd og deponering i 
fjellhaller er vurdert hver for seg. 
 
Deponering i dagbrudd: 
Deponering i dagbrudd har blitt verdivurdert på 
en tradisjonell royalty basis ut i fra påregnelig 
inntekt per tonn avfall og deponienes kapasitet 
og levetid. Det er således verdien av rettigheten 
til bruk som deponi som er vurdert og det er 
forutsatt at driver dekker alle kostnader knyttet 
til etablering, drift og avslutning av deponiene.  
 
Deponering av farlig avfall: 
Deponering av farlig avfall i fjellhaller innebærer 
store grunninvesteringer og tidsaspektet for 
utviklingen er også av betydning. Denne delen 
av eiendommen er derfor vurdert som en 
utviklingseiendom basert på residual-metoden. 
Her har vi kartlagt den fremtidige 
utviklingsverdien av eiendommen og fratrukket 
påregnelig kostnader til klargjøring av tomten 
for den tenkte bruken. Vi har kun estimert 
utviklingskostnadene for å klargjøre 
eiendommen for drift, og har ikke innlemmet 
bygg og anlegg for drift da dette er en 
operasjonell kostnad som må dekkes av  driver 
og som vil variere ut i fra hvilken løsning som 
velges. Inntekter og kostnader er vurdert i et 
tidsperspektiv, og verdien av eiendommen er 
beregnet som nåverdien av kontantstrømmen 
ut fra et avkastningskrav som gjenspeiler 
risikoen som utviklingen representerer. 
 

2. Deretter har vi vurdert hvilken andel av den 
potensielle totale verdien som tilfaller 
angjeldende eiendommene som Staten eier. 
 

INFLASJON OG PRISJUSTERINGER 
Vi har benyttet gjennomsnittet av 
inflasjonsprognoser fra henholdsvis Norges bank, 
DnB og Statistisk sentralbyrå der hvor disse 
foreligger. For øvrige år har vi brukt inflasjonsmålet 
til Norges Bank på 2,5 %. Inflasjonsprognosen er 
gjengitt nedenunder: 
 

Kilde 2018 2019 2020 2021 

Norges Bank 1,90 % 1,80 % 2,10 % 2,50 % 

SSB 1,90 % 2,00 % 2,00 % 2,50 % 

DnB 1,80 % 1,40 % 1,50 % 2,50 % 

Gjennomsnitt 1,87 % 1,73 % 1,87 % 2,50 % 

 
Videre har vi lagt til grunn at alle inntekter og 
kostnader i prosjektperioden justeres i henhold til 
KPI-prognosene. Alle inntekter og kostnader i 
beregningene er inflasjonsjustert i henhold til 
ovenstående prognoser. 
 

MARKEDET FOR 
AVFALLSHÅNDTERING 
Det norske avfallsmarkedet har, med unntak av 
årene 2008 – 2010, økt jevnt og trutt de siste 20 
årene.  Fra en mengde behandlet avfall på 7,1 
millioner tonn i 1995, var tilsvarende tall for 2015 på 
11,50 millioner tonn. Dette er en økning på mer enn 
60 %. Dette fordeles i hovedsak på de rundt 150 
avfallsdeponiene som har innrapportert utslipps- og 
avfallstall i løpet av de siste 5 årene i Norge. I tillegg 
til dette både eksporterer og importerer vi avfall til 
og fra andre land, spesielt våre nordiske naboer.  
 
Markedet for farlig avfall i Norge er ifølge SSB på 1,4 
millioner tonn i 2016. Over en 17-års periode er 
dette en økning fra 543 000 tonn i 1999, med andre 
ord en økning på nærmere 160 % i løpet av denne 
tidsperioden. Med unntak av noen få år har det vært 
en jevn økning i hele perioden.  
 
Avfallsbehandling er strengt regulert i Europa. For 
mange typer avfall er det lite rasjonelt og dyrt å 
etablere behandlingsløsninger i alle land. Det betyr 
at Norge eksporterer større mengder ordinært avfall 
til energiutnyttelse i Sverige, og organisk farlig avfall, 
for eksempel oljeholdig avfall som borevæske, til 
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destruksjon i de andre nordiske land. Samtidig 
importerer vi særlig tungmetallholdig flyveaske fra 
de andre nordiske land. 
 
Dagens anlegg (eksisterende) 
Dagens primæranlegg for mottak av farlig avfall er 
lokalisert på Langøya i Oslofjorden som tilhører Re 
kommune i Vestfold fylke. Siden starten av 1990-
tallet har dette deponiet vært den største 
mottakeren av farlig avfall i Norge. Fra senest 2022 
regner man med at Langøya er fullt og det vil ikke 
lenger være rom for deponi. På bakgrunn av dette er 
man avhengig av å opprette et nytt nasjonalt deponi 
for lagring og behandling av farlig avfall innen 2022.  
 
I Møre og Romsdal, som er antatt å være 
primærmarkedet for et avfallsdeponi for inert og 
ordinært avfall, finnes det i dag 7 eksisterende 
avfallsdeponi for ordinært avfall. Trøndelag og 
Oppland anses som mulige sekundærmarked for 
bruk av dette deponiet. Samlet her har vi 15 
ordinære deponi, ikke medregnet industrideponi. 
 
Kapasitet 
For øyeblikket finnes det 62 ordinære avfallsdeponi i 
drift rundt omkring i landet i tillegg til flere deponier 
for kun inert avfall. Generelt sett oppleves 
etterspørselen som relativt god. 
 
Det finnes to anlegg for håndtering av farlig avfall i 
Norge i dag. Deponiet på Langøya har tillatelse til å 
ta imot omtrent 500 000 tonn med farlig avfall i 
tillegg til rundt 500 000 med ordinært og inert avfall.  
I tillegg finnes det et deponi for farlig avfall i Mo i 
Rana med en kapasitet på rundt 70 000 tonn i året. 
Årlig eksporteres det om lag 300 000 tonn med 
forurenset materiale fra Norge til behandling i 
utlandet grunnet mangel på ordninger og / eller 
muligheter for dette i Norge. Kapasiteten for farlig 
avfall ved et mulig deponi på Raudsand antas å være 
om lag det samme som ved dagens deponi på 
Langøya. 
 

 
Kilde: SSB, Sweco, NOAH 

 
Mesteparten av avfallet ventes mottatt med båt. På 
Langøya i dag er det rundt 80 % som leveres via båt 
(i gjennomsnitt en om dagen) og de resterende 
leveres av lastebil (20 – 30 biler daglig). 
 
Årlig innlevering over tid (historisk) 
Årlig etterspørsel etter deponimuligheter i Norge 
antas å være sterkt økende.  Dette er primært på 
bakgrunn av 2 faktorer. Vi ser at total behandlet 
avfallsmengde har økt svært kraftig i løpet av de 
siste 20 årene og økt så mye som 60 %. Vi ser også at 
det har vært en god sammenheng mellom økning i 
BNP og økning i behandlet avfall, noe som forventes 
å fortsette fremover.  
 
I tillegg til dette har eksporten av avfall økt svært 
sterkt fra 2010 til 2016 med nær 80 %, noe som er 
en meget kraftig vekst i løpet av kort tid. 
Markedsvilkårene må også ta sin del her, men vi 
mener det er rimelig å anta at dette også sier noe 
om etterspørselen etter gode behandlingsanlegg og 
behovet for disse. Dette skjer der importraten i 
samme periode har vært stabil med en svak 
nedgang. Hadde eksport og import fulgt samme 
bane ville naturligvis ikke eksporten indikert en vekst 
i etterspørsel i samme grad. 
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Total behandlet avfallsmengde, Norge (1000 tonn) 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
 

Behandlet farlig avfallsmengde, Norge (1000 tonn)

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

Import og Eksport 
I løpet av de siste 6 årene har norsk eksport av 
meldepliktig avfall økt kraftig fra rett over 1 million 
tonn i året i 2010 til nær 1,8 million tonn avfall i 
2016. Nær halvparten av norsk eksport av avfall går 
til Sverige. Behandlingskapasitet opplyses av 
Miljødirektoratet som en av tre primærårsaker til at 
eksportmengden er økende, i tillegg til økonomiske 
forhold og endringer i markedsbetingelsene.  I tillegg 
skyldes noe av eksporten at det i noen tilfeller kan 
være mer geografisk gunstig å eksportere avfall. For 
eksempel er det i noen områder kortere vei til 
avfallshåndtering i Sverige enn tilsvarende anlegg i 
Norge.  Import av meldepliktig avfall har derimot 
holdt seg svært stabil. På tross av en oppgang i 2014 
og 2015 var veksten av importert avfall noe mindre i 
2016 sammenlignet med 2010. I hovedsak er 
importen av avfall fra Sverige, Danmark og 
Storbritannia. I de senere årene ser vi at import av 
avfall fra Storbritannia har økt betydelig i omfang, 
noe som igjen har bidratt til å stabilisere 
importvolumet etter fallende volumer fra 2010.   
 

På bakgrunn av den voldsomme økningen i eksport 
over disse 6 årene samtidig som importen er høyst 
stabil, antas det at behovet for en økt 
behandlingskapasitet er tilstede i det norske 
avfallsmarkedet.  
 
Import og eksport av avfall er underlagt flere 
internasjonale avtaler. Den mest overordnede er 
Basel-konvensjonen, som er en FN-konvensjon. 
 
Baselkonvensjonen er gjennomført i EUs lovverk 
gjennom EUs forordning 1013/2006. Denne 
forordningen regulerer transport av alle typer avfall 
som eksporteres og importeres. I Norge er EUs 
forordning om eksport av avfall gjennomført 
gjennom avfallsforskriften kapittel 13. 
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VERDIBEREGNING, DEPONI FOR 
INERT OG ORDINÆRT AVFALL 
Vi har gjort følgende forutsetninger for 
verdivurderingen av deponi for ordinært og inert 
avfall: 
 Alle nødvendige tillatelser foreligger for å 

gjennomføre bruken som er forutsatt i 
verdivurderingen. Dette inkluderer, men er ikke 
avgrenset til, reguleringsmessige tillatelser, 
operasjonelle lisenser og tillatelser fra relevante 
instanser for tømming og behandling av 
ordinært og inert avfall. 

 Deponiet er i sin helhet på egen tomt, uten 
festeforhold eller at royalties er skyldig til en 
tredjepart 

 Godkjent avfall inkluderer flyveaske, knust 
betong, kalk-slurry og uorganisk avfall. 

 Årlig mottak av avfall er 50 000 m³ pr år. 

 Avfallet vil bli lagret i 3 forskjellige deponier 
(det er to andre deponier innenfor 
reguleringsplanen. Vi forstår det slik at deponi 1 
vil bli avsluttet i løpet av høsten 2018 og deponi 
5 som fylles til slutt ikke er eiet av 
oppdragsgiver).  

 Total kapasitet for ordinært og inert avfall er 
5 280 000 m³  

 Estimert levetid for deponiene er 105.6 år 
basert på 50 000 m³ mottak pr år. 

 Deponiene vil bli fylt opp etter tur fra øst til vest 
henholdsvis fra deponi 2 til deponi 4. 

 En gjennomsnittlig innleveringsavgift på  
NOK 200 pr m³. 

 Behandlet avfall har en ratio på 1:0,66 der 1 
tonn ordinært og inert avfall som deponiet 
mottar tilsvarer 0,66 m³ med benyttet 
kapasitet. 

 Alle kostnader knyttet til tekniske utforminger 
av deponiet for mottak, behandling og lagring 
av avfall blir båret av utvikler / operatør av 
deponiet og er derfor ikke medtatt i vår 
vurdering.  

 Vi har forutsatt operasjonell drift fra 2019, med 
et årlig mottak på 50,000m³ per år. 

 Det ikke er noen andre konkurrerende deponi i 
nærheten 

Kapasitet og årlig innlevering 
Ifølge reguleringsplanen har deponi 2-4 følgende 
totale kapasiteter: 
 

Beskrivelse Kapasitet m³ 

Deponi 2  1 250 000  

Deponi 3  130 000  

Deponi 4  3 900 000  

Totalt  5 280 000  

 
Dette er et område som vil ha svært lang levetid som 
et avfallsdeponi. Basert på en vurdering av mengder 
som oppstår innenfor et naturlig område 
logistikkmessig har Bergmesteren Raudsand 
foreløpig beregnet mengder avfall til deponi 2 i 
årene framover på 75 000 tonn tilsvarende 50 000 
m³. På bakgrunn av dette har vi forutsatt den samme 
mottaksmengden for de andre deponiene etter at 
deponi 2 er fullt. 
  
Gitt en lineær etterspørsel etter avfallsdeponering 
for de andre deponiene vil det potensielt være 
kapasitet for drift i over 100 år. Det er verdt å merke 
seg at dette er et område som ligger et stykke fra 
større tettsteder eller byer, og derfor foreligger det 
en risiko for at etterspørselen kan være lavere enn 
estimert.  
 
Med de gitte forutsetningene for kapasitet, årlig 
innlevering og rekkefølge vil deponiene ha følgende 
driftstid: 
 

Deponienes driftstid, forutsatt årlig innlevering 50 000 m³ 

Beskrivelse Kapasitet 
m³ 

Levetid 
år 

Oppstart 
år 

Avslutning 
år 

Deponi 2  1 250 000   25  2019 2043 

Deponi 3  130 000   3  2044  2046 

Deponi 4  3 900 000   78   2047  2124 

Totalt  5 280 000  106   

 
Inntekter 
Inntektene for deponiet er beregnet ut i fra en 
gjennomsnittsbetraktning for innlevering av inert og 
ordinært avfall. Det er forskjellig pris på forskjellige 
typer avfall, så vi har lagt til grunn en gjennomsnittlig 
påregnelig pris på NOK 200 per m³. 
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Av inntektene har vi beregnet en royalty som 
tilsvarer en påregnelig og markedsmessig andel av 
driftsinntektene som en driver vil være villig til å 
betale for å drive virksomheten. Her har vi undersøkt 
det europeiske markedet via spesialistavdelingen 
«Waste, Energy & Minerals» i Colliers International 
Valuation UK LLP, og deres erfaring tilsier at en 
markedsmessig royalty for denne type virksomhet er 
15%. 
 
Royalty er deretter kapitalisert med en yield som 
reflekterer attraktiviteten av virksomheten. Her har 
vi også rådført oss med avdelingen «Waste, Energy 
& Minerals» i Colliers International Valuation UK LLP. 
Den markedsmessige metodikken er å dele opp 
påregnelig inntektspotensial i forskjellige 
risikogrupper som kapitaliseres opp med forskjellige 
yielder. Vi har delt inn den årlige kapasiteten i 3 
risikogrupper, og kapitalisert opp disse med 
henholdsvis 8 %, 10 % og 12 %. Yieldene er på et 
markedsmessig nivå ifølge spesialistavdelingen i 
Colliers International Valuation UK LLP. 
 

Beregning av markedsverdi 
Deponiene har blitt verdivurdert på en tradisjonell 
royalty basis pr m³ kapasitet, hvor vi har kapitalisert 
inntektsstrømmene basert på en gjennomsnittlig 
årlig innlevering på 50,000 m³ over et antatt livsløp 
på 106 år. Vi har benyttet yield-nivåer fra 8 % til 12 
% for å reflektere risikoen assosiert med å oppnå 
årlig estimert innlevering i årene som kommer.  
 
Dette gir et markedsverdi for eiendommen totalt 
mNOK 6,5 
 
Se neste side for detaljer og utregninger. 
  



VERDIVURDERING 

Verdipotensial - deponi for inert og ordinært avfall

Informasjon om eiendommen Verdiberegning og nøkkeltall Sensitivitetsanalyser totalverdi

Om eiendommen Nominell investering mNOK Verdien tilsvarer for kjøper Totalt Verdiberegning totalt

Fylke: Møre og Romsdal Inntekter 16,0               Profitt splitt % 59,4 % Diskontering 15 % 6                     160                 180                 200                 220                 240                 

Kommune: Nesset Kostnader -                 Påslag kostnader N/A Verdi 6,5                 13 % 4,5                 5,1                 5,6                 6,2                 6,8                 

Størrelse Industiareal: Profitt før tomtekjøp 16,0                Nominell avkastning 15,0 % 14 % 4,9                 5,5                 6,1                 6,7                 7,3                 

Årlig kapasitet m3: 50 000           Tomtekostnad 6,5                  Dekningsgrad 59,4 % Verdiberegning Deponi 2 15 % 5,2                 5,8                 6,5                 7,1                 7,8                 

Forventet driftstid år: 106                 Nominell profitt 9,5                 Diskontering 15 % 16 % 5,5                 6,2                 6,9                 7,6                 8,3                 

Verdi 5,0                 17 % 5,9                 6,6                 7,4                 8,1                 8,8                 

Forutsetninger inntekter Verdiberegning Deponi 3

Type m3 Pris per m3 Royalty Yield Diskontering 15 % 6                     160                 180                 200                 220                 240                 

Risikoprofil 1 20 000          200                15,0 % 8,00 % Verdi 0,9                 13 % 5,8                 6,5                 7,2                 8,0                 8,7                 

Risikoprofil 2 20 000          200                15,0 % 10,00 % 14 % 5,5                 6,2                 6,8                 7,5                 8,2                 

Risikoprofil 3 10 000          200                15,0 % 12,00 % Verdiberegning Deponi 4 15 % 5,2                 5,8                 6,5                 7,1                 7,8                 

Totalt 50 000          200                15,0 % 9,38 % Diskontering 15 % 16 % 5,0                 5,6                 6,2                 6,8                 7,4                 

Verdi 0,6                 17 % 4,7                 5,3                 5,9                 6,5                 7,1                 

Prisbaner

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

KPI 0 % 1,73 % 1,83 % 1,97 % 2,20 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

KPI indeks 100 % 101,7 % 103,6 % 105,6 % 108,0 % 110,7 % 113,4 % 116,3 % 119,2 % 122,1 % 125,2 % 128,3 % 131,5 % 134,8 % 138,2 % 141,7 % 145,2 % 148,8 % 152,5 % 156,4 % 160,3 %

Verdiskapning totalt mNOK
År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Risikoprofil 1 -                 3,8                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 5,4                 -                 -                 5,9                 -                 

Risikoprofil 2 -                 1,5                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 2,2                 -                 -                 2,3                 -                 

Risikoprofil 3 -                 1,3                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 1,8                 -                 -                 2,0                 -                 

Kontantstrøm -                 6,6                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 9,4                 -                 -                 10,2               -                 

Verdiskapning per deponi mNOK
Deponi 2 -                 6,6                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Deponi 3 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 9,4                 -                 -                 -                 -                 

Deponi 4 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 10,2               -                 

Markedsverdi mNOK 6,5

Inntekter NOK per tonn

Inntekter NOK per tonn
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VERDIBEREGNING, DEPONI FOR 
FARLIG AVFALL 
Vi har gjort følgende forutsetninger for 
verdivurderingen av deponi for farlig avfall: 
 Alle nødvendige tillatelser foreligger for å 

gjennomføre bruken som er forutsatt i 
verdivurderingen. Dette inkluderer, men er ikke 
avgrenset til, reguleringsmessige tillatelser, 
operasjonelle lisenser og tillatelser fra relevante 
instanser for tømming og behandling av farlig 
avfall 

 Det farlige avfallet vil bli behandlet innenfor 
området som vurderes for å stabilisere avfallet 
før deponering 

 Deponiet er i sin helhet på egen tomt, uten 
festeforhold eller at royalties er skyldig til en 
tredjepart 

 Godkjent avfall inkluderer flyveaske, syre-slurry, 
blåsesand, syrer og filterstøv 

 Årlig tillatt mottak av farlig avfall er 500 000 
tonn 

 Eiendommen benyttes som nasjonalt 
mottaksdeponi for farlig avfall 

 Hver fjellhall vil ha en kapasitet på 500 000 tonn 

 Total kapasitet er 26 660 000 tonn farlig avfall 

 Livsløpet til deponiet for farlig avfall er estimert 
til 53 år 

 Avfall vil i hovedsak bli transportert til deponiet 
via båt 

 Alle kostnader knyttet til tekniske utforminger 
av deponiet for mottak, behandling og lagring 
av avfall blir båret av utvikler / operatør av 
deponiet og er derfor ikke medtatt i vår 
vurdering  

 Deponiet er operasjonelt fra 2022 med en 
kapasitet på 500 000 tonn per år. 

 Geologien er konsistent og har ikke noen 
mangler som kan forårsake problemer når man 
utformer de underjordiske avfallsrommene i 
fjellet. 

 NOAH sitt avfallsdeponi på Langøya er lukket og 
avsluttet, noe som medfører begrenset 
konkurranse fra andre deponier. 

 

Kapasitet og årlig innlevering 
Ifølge rapporten «Sammenstilling av rapporter og 
Miljødirektoratets vurderinger» har Raudsand en 
potensiell kapasitet på 20 millioner m³ med farlig 
avfall i fjellhaller. Videre står det i rapporten at 
forventet driftstid vil være 42-93 år basert på en 
årlig innlevering mellom 250 000-700 000 tonn årlig. 
Hver hall har en kapasitet på 500 000 tonn, som 
tilsvarer 1 års innlevering av farlig avfall.  
 
Vi har forutsatt en årlig kapasitet på 500 000 tonn, 
som tilsvarer en forventet levetid på 53 år for den 
angjeldende deponivirksomheten.   
 
Videre står det beskrevet i rapporten: 
hovedsakelig vil mengden bestå av fortynnet 
jernholdig svovelsyre (15-30%) og flyveaske fra ulike 
forbrenningsanlegg, mest fra Norge, men også 
resten av Norden og nord Europa. 
 

Etablering av fjellhaller 

Det er spesielt for denne eiendommen at det skal 
etableres fjellhaller for deponering. Dette vil påvirke 
kontantstrømmen i vesentlig grad, så vi har gjort et 
fratrekk for dette fra påregnelig inntekt. Fjellhallene 
er planlagt å være 375 000 m2, som tilsvarer 
1 012 500 tonn forutsatt en konvertering på 2,7. Vi 
har lagt til grunn at pukken kan selges for 
gjennomsnittlig 120 NOK/tonn med en driftskostnad 
på ca. 40 %. Dette gir en beregnet inntektsside på ca  
mNOK 70 som vi har fratrukket beregnet kostnad 
per fjellhall som er mNOK 150. Netto 
etableringskostnad for fjellhallene er dermed 
estimert til å være 80 mNOK.  
 

Inntekter 

Inntektene for deponiet er beregnet ut fra en 
gjennomsnittsbetraktning for innlevering av farlig 
avfall. Det er forskjellig pris på forskjellige typer 
avfall. Vi har tatt utgangspunkt i tilgjengelig 
informasjon vedrørende planlagt mengde for mottak 
av avfallstyper, samt prisestimater for disse.  
 
Vi har lagt til grunn følgende gjennomsnittspriser 
(ikke inkludert mva og frakt): 
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Avfallstype Mengde 
tonn 

Pris NOK 
per tonn 

Inntekt NOK 

Svovelsyre  200 000   2 500   500 000 000  

Flyveaske  100 000   900   90 000 000  

Annet  200 000   500   100 000 000  

Totalt 500 000 1 380 690 000 000 

- netto kostnad fjellhall -80 000 000 

Benyttet 
pris 

500 000 1 220 610 000 000 

 
Av inntektene har vi beregnet en royalty som 
tilsvarer en påregnelig og markedsmessig andel av 
driftsinntektene som en driver vil være villig til å 
betale for å drive virksomheten. Her har vi undersøkt 
det europeiske markedet via spesialistavdelingen 
«Waste, Energy & Minerals» i Colliers International 
Valuation UK LLP, og deres erfaring tilsier at en 
markedsmessig royalty for denne type virksomhet er 
15%. Til sammenligning har NOAH hatt en 
resultatgrad på mellom 26,45 % og 36,61 % de siste 
5 regnskapsårene (2012-2016) som primært 
stammer fra deres anlegg på Langøya. 
 
Royalty er deretter kapitalisert med en yield som 
reflekterer attraktiviteten av virksomheten. Her har 
vi også rådført oss med avdelingen «Waste, Energy 
& Minerals» i Colliers International Valuation UK LLP. 
Den markedsmessige metodikken er å dele opp 
påregnelig inntektspotensial i forskjellige 
risikogrupper som kapitaliseres opp med forskjellige 
yielder. Vi har delt inn den årlige kapasiteten i 3 
risikogrupper, og kapitalisert opp disse med 
henholdsvis 8 %, 10 % og 12 %. Yieldene er på et 
markedsmessig nivå forutsatt drift i 53 år ifølge 
spesialistavdelingen. 
  
Basert på ovenstående har vi lagt til grunn følgende 
for beregning av eiendommens inntektspotensial i 
prosjektet. 
 

Type 
Pris NOK 
per tonn Royalty Yield 

Risikoprofil 1  1 220  15,0 % 8,00 % 

Risikoprofil 2  1 220  15,0 % 10,00 % 

Risikoprofil 3  1 220  15,0 % 12,00 % 

Totalt 1 220 15,0 % 9,38 % 

Inntektssiden for eiendommen beregnes som en 
nåverdi av årlig estimert royalty over 53 år. Det er 
forutsatt full drift fra år 2022, så inntektssiden i 
prosjektet er lagt til år 2022. 
 
Kostnader 
I det påfølgende har vi beskrevet og estimert 
kostnader tilknyttet opparbeidelse av tomt slik at 
driften kan gjennomføres. Som beskrevet 
innledningsvis har vi ikke innlemmet kostnader til 
bygg og anlegg for drift da dette er en operasjonell 
kostnad som må dekkes av driver og vil variere ut i 
fra hvilken løsning som velges. 
 
Riving av eksisterende bygningsmasse 
Ifølge «teknisk takst av bygningsmasse», utarbeidet 
av eSkatt i forbindelse med dette oppdraget, er 
dagens bygningsmasse på den angjeldende 
eiendommen (ikke medregnet eiendom 40/76 og 
vernet sjakttår) 1 226 m2. Bygningsmassen varierer 
fra uisolert lager til industrikontor. Vi har lagt til 
grunn at disse kan rives innenfor en kostnad på 750 
NOK/m2. 
 
Utfylling i sjø 
Ifølge planen skal det fylles ut ca. 3,22 millioner m³ i 
sjø. Det beskrives videre at den beregnede massen 
ikke tar hensyn til svinn ved utfylling, noe som 
normalt er betydelig i sjøfyllinger. (Rapport: 
Raudsand - KU for sjøutfylling og kai, Multiconsult 
2017) 
 
Stein til utfylling planlegges hentet fra nærliggende 
område hvor det er planlagt å sprenge ut ca. 1 
mill. m³ i bakkant av planlagt utfylling. Den andre 
delen av stein er planlagt hentet ut fra de to første 
deponihallene som er planlagt utbygd.  
 
Kostnadene til utfyllingen er medtatt i estimatet for 
sprenging av fjell, tunneler og fjellhaller. 
 
Sprenging av fjell på tomt (ikke tunnel) for utfylling i 
sjø: 
Det er planlagt utsprenging av ca. 1 million m2 i 
bakkant av planlagt utfylling. (kilde: KU for 
sjøutfylling og kai, Multiconsult 2017, side 6). 
Massen skal brukes til utfylling i sjø. Estimert 
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kostnad til utsprenging er basert på tall fra norsk 
prisbok: 02.1.2.2.0320 Sprenging store prosjekter - 
NOK 77 per m³. Vi har lagt til NOK 23 per m³ for å 
hensynta at massen transporteres og flyttes til 
utfyllingen i sjø. 
 
Utsprenging av tunnel inn til fjellhaller: 
Hovedatkomst til fjellhallene er en tunnel på 1 
kilometer, med et tverrsnitt på ca. 80-100 m2. Derfra 
går det 2 tunnelløp som skal ligge parallelt med 
deponihallene. Tunneltverrsnittene ventes å bli 80-
100 m2 (Kilde: Deponi for farlig avfall Raudsand – 
Bergteknisk beskrivelse, Multiconsult 2017, side 10) 
 

 
Illustrasjon fra «Deponi for farlig avfall Raudsand – Bergteknisk 
beskrivelse, Multiconsult 2017», forside – med påtegninger 
Colliers 
 

Lengden på tunnelene frem til første deponihall vil 
være anslagsvis 1 300 meter. Vi har lagt til grunn at 
dette kan utføres innenfor en kostnad på 75 000 
NOK per lengdemeter.  
 
Avtrekk til tunnelanlegg 
Det er beskrevet at det må etableres to 
avtrekkskanaler fra tunnelene med en dimensjon på 
3x3 meter og et vifteanlegg med kapasitet på 500 
000 m³ per time. Avtrekkskanalene vil være ca 350 
meter høye. Vi har anslått at det vil koste mNOK 20 
per avtrekkskanal. 
 
Utsprenging av fjellhaller, per hall (ink lossing og 
utfrakt av masse) 
En fjellhall vil ha kapasitet til å ta imot ‘restavfall’ 
etter gjenvinning tilsvarende minst et års avfall fra 
det norske markedet (ca. 500.000 tonn), avhengig av 

endelig valg av prosess- og gjenvinningsteknologi. 
Dimensjonene på en hall er Bredde x Høyde x 
Lengde: 25 m x 50 m x 300 m, som tilsvarer 375 000 
m³.  
 
De 2 første skal brukes til utfylling i sjø, deretter er 
det anslått at massene fra fjellhallene kan fraktes til 
pukkverket til bearbeiding og salg. Vi har derfor 
inkludert et kostnadsestimat for å sprenge ut to 
fjellhaller som en del av utviklingskostnadene. Øvrig 
utsprenging av fjellhaller i takt med drift er ansett 
som en driftskostnad. 
 
Ifølge erfaringstall fra COWI koster det mellom NOK 
400 og 500 per m³ for å sprenge ut fjellhaller. I 
tillegg kommer transport av massene, som 
sannsynligvis kan gjøres relativt rimelig i og med at 
det kun skal fraktes til utfyllingen i sjø.   
 
Planering og klargjøring av industriareal   
Etter sprenging og utfylling i sjø har vi beregnet en 
kostnad til å planere og klargjøre industriarealet som 
vil være anslagsvis 120 000 m2 ifølge nedenstående 
web-måling. 
 

 
Illustrasjon: område for ferdig utfylt kaiområde, ca. 120 000 m² 

 
Kostnaden for dette er Ifølge norsk prisbok: 
02.1.2.2.0400 Avretting etter sprenging - NOK 27 per 
m2.  
 
Tilkomstveg nord (utbedring og utvidelse av 
eksisterende) 
Tilkomstvegen fra fv. 666 er planlagt oppgradert. 
Lengden er ca 200 meter. Ifølge Statens Vegvesen er 
normalkostnaden for en 2-felts vei med 6,5 meters 
bredde på mellom 50 000-90 000 NOK/lengdemeter. 



 
VERDIVURDERING 
 

COLLIERS INTERNATIONAL AS                                                                                       side 16 

Da dette er en oppgradering og utvidelse av 
eksisterende vei, har vi anslått kostnaden til  
NOK 10 000 per lengdemeter.  
 
Tilkomstvei syd med kulvert under fv. 666 
I dette tiltaket etableres det en vei mellom 
kaianlegget og dagdeponiene med en kulvert under 
fv. 666, slik at det blir planfri adkomst mellom disse 
anleggene. Veien er ca. 300 meter lang, og det ser ut 
som at størstedelen inngår i det utsprengte 
området, ref. illustrasjoner i reguleringsplanen. Vi 
har også her anslått kostnaden til å være 10 000 per 
lengdemeter for veien. 
 
Vi har anslått kostnaden til kulverten til å være 
mNOK 4 basert på erfaringstall. 
  
Byggherrekostnader 
Byggherrekostnad skal dekke løpende kostnader i 
utviklingsperioden for byggherre, og inkluderer blant 
annet planlegging og prosjektering, prosjektstyring, 
offentlige avgifter etc. Vi har estimert en rundsum 
på mNOK 15 for å dekke dette, som tilsvarer mNOK 
5 per år i byggeperioden. 
 
Usikkerhetsmargin 
Det knytter seg en usikkerhet til 
kostnadsestimatene, så vi har lagt til en 
usikkerhetsmargin på 15 % for å hensynta dette.  
 
Totale estimerte utviklingskostnader 
Totalt har vi estimert kostnader for klargjøring av 
tomt før bygg og anlegg etableres til mNOK 651.  
Utviklingskostnadene fordeles jevnt over perioden 
2019-2021, med unntak av 6,5 mNOK som er lagt til 
2018 for planlegging og prosjektering før byggestart.  
 

Beregning av markedsverdi   
Basert på ovenstående forutsetninger har vi 
beregnet en kontantstrøm for utviklingen i perioden 
2018-2022. Denne er diskontert med et 
avkastningskrav som skal gjenspeile risikoen for 
utviklingen. 
 
Da vi har forutsatt at alle nødvendige tillatelser 
foreligger, samt at virksomheten er nasjonalt deponi 
for farlig avfall med begrenset konkurranse, er 
risikoen hovedsakelig økonomisk betinget men også 
tidsmessig i forhold til gjennomføring og oppstart. Vi 
mener det er påregnelig at en fremtidig eier vil påta 
seg denne risikoen med et avkastningskrav på 15 %. 
 
Verdien av eiendommene som tilfaller deponi for 
farlig avfall er således beregnet til mNOK 76,9. 
 
Se neste side for detaljer og utregninger, samt 
sensitivitetsanalyser. 
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Verdipotensial - deponi for farlig avfall

Informasjon om eiendommen Verdiberegning og nøkkeltall

Om eiendommen Nominell investering mNOK Verdien tilsvarer for kjøper Totalt Verdiberegning

Fylke: Møre og Romsdal Inntekter 976,0              Profitt splitt % 76,4 % Diskontering 15,0 %

Kommune: Nesset Kostnader 651,0                Påslag kostnader 34,1 % Verdi 76,9                

Størrelse Industiareal: 120 000 Profitt før tomtekjøp 325,0                Nominell avkastning 15,0 %

Årlig kapasitet tonn: 500 000            Tomtekostnad 76,9                   Dekningsgrad 25,4 % Verdiper NOK/m2 industriareal 641                    

Forventet driftstid år: 53                      Nominell profitt 248,1              Verdi NOK per tonn avfall årlig 154                    

Forutsetninger inntekter Forutsetninger kostnader

Priser for innlevering av farlig avfall
Utviklingskostnader enhet mengde

Kostnad per 

enhet mNOK
Type Mengde tonn Pris per tonn Totalt mNOK 457500000 Riving av eksisterende bygningsmasse m2 1 226                750 0,9                  

Svovelsyre 200 000            2 500                500,0              366000000 Sprenging av fjell på tomt m3 1 000 000       100                 100,0              

Flyveaske 100 000            900                    90,0                152500000 Tunneler frem til fjellhaller LM 1 300              75 000            97,5                

Annet 200 000            500                    100,0              Avtrekk til tunneler RS 2                     20 000 000     40,0                

Totalt 500 000            1 380                690,0              Utsprenging av fjellhall antall 2                     150 000 000  300,0              

Planering og klargjøring av industriareal m2 120 000          27                   3,2                  

- netto kostnad per fjellhall (etter salg av pukk) -80,0               Tilkomstveg nord (utbedring og utvidelse av eksisterende)LM 200                 10 000            2,0                  

Tilkomstveg sør (uten kulvert) LM 300                 10 000            3,0                  

=Benyttet pris per tonn i kalkyle 500 000            1 220,0             610,0              Kulvert RS 1                     4 000 000       4,0                  

Byggherrekostnader RS 1                     15 000 000     15,0                

Uforutsett 15 % 84,8                

Type Tonn Pris per tonn Royalty Yield
Totalt (avrundet) 651,0              

Risikoprofil 1 200 000          1 220              15,0 % 8,00 %

Risikoprofil 2 200 000          1 220              15,0 % 10,00 %

Risikoprofil 3 100 000          1 220              15,0 % 12,00 %

Totalt 500 000          1 220              15,0 % 9,38 %

Prisbaner

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KPI 0 % 1,73 % 1,83 % 1,97 % 2,20 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

KPI indeks 100 % 101,7 % 103,6 % 105,6 % 108,0 % 110,7 % 113,4 % 116,3 % 119,2 % 122,1 % 125,2 % 128,3 % 131,5 %

Verdiskapning mNOK
År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Opparbeidelse tomt -6,5                 -218,6             -222,6             -226,9             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Risikoprofil 1 -                  -                  -                  -                  493,9              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Risikoprofil 2 -                  -                  -                  -                  395,1              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Risikoprofil 3 -                  -                  -                  -                  164,6              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Kontantstrøm -6,5                 -218,6             -222,6             -226,9             1 053,7           -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sensitivitetsanalyser

77                      1 098                1 159                1 220                1 281                1 342                77                      1 098                1 159                1 220                1 281                1 342                

521                    114                 140                 166                 192                 219                 13,0 % 44                   73                   102                 130                 159                 

586                    69                   95                   122                 148                 174                 14,0 % 34                   61                   89                   116                 144                 

651                    24                   51                   76,9                103                 129                 15,0 % 24                   51                   76,9                103                 129                 

716                    -20                  6                     32                   58                   85                   16,0 % 16                   41                   66                   91                   116                 

781                    -65                  -39                  -13                  14                   40                   17,0 % 7                     31                   55                   79                   103                 

76,9                   13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 76,9                   1 098                1 159                1 220                1 281                1 342                

8,44 % 165                 150                 135                 121                 109                 13,50 % -23                  1                     24                   48                   72                   

8,91 % 132                 118                 104                 92                   81                   14,25 % 1                     26                   51                   76                   100                 

9,38 % 102                 89                   76,9                66                   55                   15,00 % 24                   51                   76,9                103                 129                 

9,84 % 74                   63                   52                   42                   32                   15,75 % 48                   76                   103                 131                 158                 

10,31 % 50                   39                   29                   20                   12                   16,50 % 72                   100                 129                 158                 187                 

76,9                   13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 76,9                   13,0 % 14,0 % 15,0 % 16,0 % 17,0 %

521                    196                 180                 166                 153                 140                 13 % 25                   63                   102                 140                 178                 

586                    149                 135                 122                 109                 98                   14 % 16                   52                   89                   125                 162                 

651,0                102                 89                   76,9                66                   55                   15 % 7                     42                   76,9                112                 147                 

716                    55                   43                   32                   22                   13                   16 % -1                    32                   66                   99                   133                 

781                    7                     -3                    -13                  -21                  -30                  17 % -9                    23                   55                   87                   119                 

76,9                   586                    618                    651                    684                    716                    76,9                   1 098                1 159                1 220                1 281                1 342                

8,44 % 180                 157                 135                 113                 90                   8,44 % 77                   106                 135                 164                 193                 

8,91 % 149                 127                 104                 82                   60                   8,91 % 49                   77                   104                 132                 160                 

9,38 % 122                 99                   76,9                55                   32                   9,38 % 24                   51                   76,9                103                 129                 

9,84 % 97                   74                   52                   30                   7                     9,84 % 2                     27                   52                   77                   102                 

10,31 % 74                   52                   29                   7                     -15                  10,31 % -18                  5                     29                   53                   77                   

Verdipotensial per tonn

Markedsverdi mNOK 76,9

Inntekter NOK per tonn Inntekter NOK per tonn
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VERDIEN AV STATENS EIENDOMMER 
 
Deponi for inert og ordinært avfall 
Vi har tidligere lagt til grunn at deponiene vil bli fylt 
opp etter tur fra øst til vest henholdsvis fra deponi 2 
til deponi 4. Basert på har vi estimert når driften 
inntreffer på de forskjellige deponiene, og vurdert 
verdiene av disse separat.  
 
Videre har vi estimert Statens eierandel for de 
forskjellige deponiene basert på tilgjengelig 
underlagsinformasjon, og deretter trukket ut Statens 
andel av verdien: 
 

Beskrivelse 
Total verdi 

mNOK Andel % 
Verdi Statens 
andel mNOK 

Deponi 2 5,0 33 % 1,65 

Deponi 3 0,9 100 % 0,9 

Deponi 4 0,6 10 % 0,06 

Totalt   2,61 

 
Deponi for farlig avfall 
For å trekke ut verdien av Statens andel, har vi gjort 
en arealmessig vurdering. Dette er begrunnet med 
at en fremtidig eier/driver vil være avhengig av hele 
området for å benytte eiendommen til planlagt 
formål.  
 
Området som inngår i vurderingen som deponi for 
farlig avfall er illustrert nedenunder. Eiendom 40/64 
er den eneste eiendommen som ikke er eiet av 
Staten. 

 
 

Andelen er vurdert i henhold til påfølgende tabell: 
 

Eiendom Areal m2 Andel % 

40/64 14 903 13 % 

Statens andel (web-måling) 97 750 87 % 

Totalt 112 653 100 % 

 
Statens andel av verdien er således beregnet til 
mNOK 66,7 sin tilsvarer 87 % av totalverdien. 
 
 
Samlet verdi Statens eiendommer 
Basert på forutsetningene i denne rapporten mener 
vi at en påregnelig markedsverdi for de angjeldende 
eiendommene på verdivurderingsdato er  
mNOK 69,3. 
 
Som beskrevet innledningsvis inngår 
verdivurderingen i et felles oppdrag med COWI og 
SANDS som gjør en miljømessig og juridisk vurdering 
av eiendommene. Denne verdivurderingen tar ikke 
hensyn til hverken miljømessige økonomiske 
heftelser eller juridiske forhold som vil påvirke 
eiendomsverdien. Det er utarbeidet en samlerapport 
som vurderer eiendomsverdien sett i lys av 
miljømessige og juridiske forhold. Denne rapporten 
er således en vurdering av det fulle verdipotensialet 
til eiendommen, før fratrekk for miljømessige og 
juridiske forhold. Det er i denne vurderingen 
forutsatt at Staten råder over sine eiendommer, og 
at det ikke foreligger noe festeforhold.   
 

Oslo, 21.03.2018  

 

 

 

 

 

Petter Platou 

Head of Valuation 
MRICS, REV 
Colliers International AS 

 

Aleksander Gukild 

Head of Research 
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