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XO Gjenvinning AS, viser til gjeldene tillatelse for mottak, mellomlagring og kverning av plastavfall, i 
Meren Masseuttak. 
 
XO Gjenvinning AS, ønsker med dette å søke 3 endringer i tillatelsen, basert på siste kontroll og 
gjeldende tillatelse. 
 

1- I tillatelsen står det: «Pressing og omemballering av særskilt angitte typer plast, (se tabell 1 
og 2) skal skje innendørs». 

Under tilsynet ble det fra vår side opplyst om at pressing av plast foregår utendørs. Dette er med 
bakgrunn i at all landbruksplast som mottas ved anlegget, med unntak av hardplast, lagres utendørs. 
Pressing av landbruksplast, foregår med en traktordrevet presse og en gravemaskin med klype, som 
forer pressen med plast. Vi anser det som lite hensiktsmessig å omlaste plasten for å kjøre den 
innendørs for pressing, da dette ikke har noen miljømessig gevinst.  
Å presse plasten utendørs, vil heller ikke gi noe forurensing til grunn, da prosessen å laste plasten inn 
i pressen, eller på et kjøretøy for å kjøre det innendørs, vil være samme operasjon. 
Pr i dag, har virksomheten en lukket lagerhall for kverning av hardplast, samt lagring av hardplast. 
Ved å ta to motoriserte kjøretøy inn i denne hallen for pressing av plast, vil være lite miljøvennlig for 
våre operatører, da det ikke er ventilasjon beregnet på å ha kjøretøy innendørs. 
Virksomheten ønsker derfor om tillatelse til å presse landbruksplasten som mottas ved anlegget, 
utendørs.  
Virksomheten har foretatt målinger av overflatevann ved anlegget. Det er ingen avrenning ut fra 
anlegget, annet enn til grunn. Se vedlegg vannanalyse. 
 

2- I tillegg har virksomheten en tillatelse til å kverne enkelte typer hardplast fra landbruk og 
fiskeoppdrett. I tillatelsen går det frem at virksomheten ikke har lov til å ta imot «annen plast 
enn landbruksplast, eller det som særskilt er fastsatt i tabell 1 og 2». 

Under tilsynet, erkjenner virksomheten å ha tatt imot annen plast til kverning, enn det tillatelsen gir 
lov til. Plasten som er tatt imot for kverning, er rester fra produksjon av ytteremballasjen til 
kompositt gassflasker. Dette er Polyeten (PE), som er av samme kvalitet som mye av det som 
kommer fra landbruket. 
Virksomheten ønsker derfor en tillatelse til å ta imot og kverne annen hardplast enn fra landbruket, 
men begrenset til plast som skapes fra produksjon hvor plast er en ingrediens. Det vil i praksis si ny 
plast som produsenten ikke selv kan gjenbruke etter produksjon. Plasten er altså ikke forurenset av 
andre stoffer. 
  



3- Virksomheten har i dag en tillatelse til å mellomlagre smittefarlig / klinisk avfall UN 3291, ved 
vårt lager i Lier. Tillatelsen tillater 15 tonn i 1 uke.  

Under den pågående pandemien, har virksomheten ved 3 tilfeller, søkt en midlertidig utvidelse, og 
har en midlertidig tillatelse på 45 tonn i 6 uker. Vi ser at tiden vi har vært igjennom har gitt store 
svingninger i mengder fra Helseforetakene, avhengig av hvert enkelt Helseforetaks belastning. Vi ser 
at det ved enkelte Helseforetak harr vært svingninger på mellom 50 – 100% i forhold til «normalt» 
volum. 
Vi anser dette lageret som en samfunnsviktig resurs, da vi ser hvor sårbare man fort blir på kapasitet, 
på lagring og behandling av denne type avfall. Når en slik pandemi oppstår, er det ikke bare lokalt 
hos oss, men det gir ringvirkninger hos andre med samme tillatelser, samt at pågangen hos de 
forskjellige behandlingsanleggene, som er godkjent for å behandle denne type avfall, er presset på 
kapasitet og sine tillatte volumer. 
Virksomheten ønsker derfor å be om en permanent tillatelse på inntil 30 tonn avfall i 4 uker, med en 
beredskapstillatelse på inntil 45 tonn i 6 uker, i situasjoner som tilsier det. (45 tonn og 6 uker skal 
varsels skriftlig til Statsforvalteren i Oslo og Viken, når et slikt behov anses benyttet) 
 
Virksomheten har forståelse for at Statsforvalteren har mange saker til behandling, men ønsker 
allikevel en så hurtig behandling som mulig. 
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