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 1. INDLEDNING 
 
Special Waste System A/S, SWS, Hertadalsvej 4a, 4840 Nørre Alslev har 
den 18. januar 2011 ansøgt Miljøstyrelsen Roskilde om miljøgodkendelse til 
omlastning og videreforsendelse af farligt affald. 
 
Anlægget er i dag, med få undtagelser, godkendt til kun at modtage affald, 
der kan behandles på anlæggets forbrændingsanlæg. SWS ønsker at kun-
ne modtage alle typer af farligt affald. Herunder også affaldstyper der ikke 
kan forbrændes på virksomhedens eget anlæg. Dette indebærer at en stør-
re mængde affald fremover forventes blot at skulle omlastes og viderefor-
sendes til andre affaldsanlæg.  
 
Ændringen er VVM-pligtigt. Det forudsætter derfor at Miljøstyrelsen Roskil-
de udsteder et kommuneplantillæg for anlægget med en ledsagende VVM-
redegørelse, og at der meddeles tilladelse til projektet.  
 
Mængderne af affald der maksimalt må tilkøres modtageanlægget er i dag 
ca. 6.000 ton/år svarende til forbrændingsanlæggets maksimale behand-
lingskapacitet. Denne kapacitet udnyttes dog ikke fuldt ud og SWS modta-
ger kun årligt omkring 3.500 ton affald til behandling.  

 
Med ændringen af aktiviteterne til en øget omlastning ønsker SWS at øge 
mængden af modtaget affald til 6.000 ton. Den faktisk tilkørte mængde af-
fald vil derfor stige i forhold til i dag. Med hensyn til støj fra intern transport 
og tilkørsel af affald vil det fremover fortsat kunne rummes indenfor de 
rammer der eksisterer i dag. Ændringen af aktiviteterne kan rummes inden-
for virksomhedens nuværende fysiske rammer og der er derfor ikke behov 
for om- eller tilbygning af modtageanlæg eller forbrændingsanlæg. 
 
Listeindplacering 
Virksomheden omfatter dels et anlæg til bortskaffelse af farligt affald, liste-
punkt K102 og dels et lager og modtage faciliteter, listepunkt K203 - Anlæg 
for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. 
punkterne R 12 og R 13 i Bilag 6 B og D 14 og D 15 i Bilag 6 A til affaldsbe-
kendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de un-
der punkterne K 209, K210 og K 211 nævnte anlæg.  
 
Lager og modtagefaciliteter er en integreret og helt nødvendig del af SWS 
virksomhed, lager vurderes derfor at være en biaktivitet til SWS hovedaktivi-
tet, der som nævnt ovenfor er omfattet af listepunkt K102  
 



2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed modtagelse og videre forsendelse af far-
ligt affald til anden godkendt modtager. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der supplere vilkårene i miljøgod-
kendelsen af 8. december 2005 af lager og modtagefaciliter 
Retsbeskyttelsen udløber samtidig med godkendelsen af 8. december 2005 
af lager og modtagefaciliter. 
 
Med denne tillægsgodkendelse annulleres følgende vilkår i godkendelse af 
8. december 2005 af lager og modtagefaciliteter: Vilkår 16, 17, 18 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
  
Generelle forhold 
 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A2  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
A3 Virksomheden skal inden denne godkendelse tages i brug fremsen-

de beredskabsplan, der er godkendt af brandmyndighederne, til Mil-
jøstyrelsen Roskilde 

 
Indretning og drift 

B1 Virksomheden må ikke overskride de tærskelmængder for farlige 
stoffer, der er angivet i Risikobekendtgørelsen, bek. nr, 1666 af 14. 
dec. 2006, del 1 og 2 samt sum-formlen i del 2 stk 4.  

B2 Virksomheden skal have en procedure med beregningsmetode til 
at dokumentere overholdelse af vilkår B1 

B3 Virksomheden skal på forlangende af tilsynsmyndigheden doku-
mentere at virksomheden ikke er omfattet af Risikobekendtgørel-
sen. 



B4 Virksomheden må kun modtage og opbevare arter og fraktioner af 
farligt affald angivet i tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til 
de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1 ko-
lonne 4, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1 
kolonne 5. 

 
 
TABEL 1. 

Kolonne 1 Kolonne 2   Kolonne 4 Kolonne 5 

Affaldsart 
Identifi-
kation* 

Eksempler på affalds-typen Krav til oplag 
Oplagsområde, 
nummereret efter 
kortbilag 

-i vandtætte solide 
emballager, max 3 
lag, højde max 4 m, 
på befæstet,  
indhegnet areal 

Udendørs.  
 Ikke flydende 

og flydende 
mineralolieaf-
fald. 
 

A 

 Dieselolie 
 Fuelolie 
 Fyringsolie 
 Gasolie 
 Hydraulikolie 
 Olie fra olie- og benzinudskil-
lere 
 Oliefiltre 
 Olieforurenet jord og sand 
Smøreolie 
 Varmetransmissionsolie 
(PCB-fri) 

Palletanke og tromler 
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs 
  

-i vandtætte solide 
emballager, max 3 
lag, højde max 4 m, 
på befæstet,  
indhegnet areal 

Udendørs.  
 

Affald med 
halogener og 
svovl 

B** 

Chloroform  
Chlorothene 
Freon 
Klorin 
Kondensatorer og transforma-
torer 
Methylenchlorid 
Perchlor 
PCB-olie 
PVC 
Svovl 
Tetrachlor 
Trichlor 
Trichlorethylen (Genklene) 

Palletanke og tromler 
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs 
  

-i vandtætte solide 
emballager, max 3 
lag, højde max 4 
m, på befæstet,  
indhegnet areal 

Udendørs 
 

Flydende, 
energiholdigt 
organisk-
kemisk affald 
uden kviksølv. 
 

C 

 Acetone 
 Alkoholer (f.eks. sprit) 
 Animalske olier 
 Benzen (stenkulsnafta) 
 Benzin 
 Butylacetat 
 Ether 
 
 Fortynder 
 Hexan 
 Methylethylketon (MEK) 
 Methylisobutylketon (MIBK) 
 Olie, syntetisk 
 Olie, vegetabilsk 
 Olieemulsioner 
 Petroleumsether 
 Styren 
 Terpentin 
 Toluen (toluol) 
Xylen (xylol)  

Palletanke og tromler 
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs.  



-i vandtætte solide 
emballager, max 3 
lag, højde max 4 m, 
på befæstet, 
indhegnet areal 

Udendørs.  
 

Ikke flydende 
og flydende 
organisk –  
kemisk affald  
 

H  

 Affedterbade 
 Aminer 
 Asfalt 
 Bitumen 
 Bore- og skærevæsker 
 Bremsevaskervand 
 Eddikesyre 
 Epoxyforbindelser 
 Ethylenglycol 
 Fiksérbade 
 Filtre 
 Formalin 
 Fremkalder 
 Køle-/smøremidler 
 Klude, forurenede 
 Konsistensfedt 
 Lak 
 Latex 
 Lim 
 Lud fra afsyring 
 Maling 
 Olie, syntetisk 
 Olieemulsioner 
 Phenol 
 Polyoler 
 Salte, organiske 
 Syrer, organiske 
 Sæbe 
 Tectyl 
 Trykfarve 
 Træbeskyttelsesmidler  

Palletanke og tromler
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs. 
 

Affald med 
kviksølv 

K** 

Blandede batterier (med kvik-
sølv) 
COD-væsker 
Energisparepærer 
Kjeldahlvæsker (med kvik-
sølv) 
Kviksølvbatterier 
Kviksølvbejdset såsæd 
Kviksølvforurenet glas og 
indpakningsmaterialer 
Kviksølvlamper 
Kviksølvrelæer 
Kviksølvtermometre 
Lysstofrør 

Tromler, spænde-
lågsfade, og andre 
egnede og solide 
emballager 
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs 
  

Reaktivt affald O** 

Oxiderende stoffer 
Borat og perborat 
Bromater og perbromater 
Chlorater og perchlorater 
Chromater og dichromater 
Hydrogenperoxid 
Hypochloriter (faste) 
Iodater og periodater 
Manganater og permangana-
ter 
Mønje 
Nitrit- og nitratsalte 
Perchlorsyre 
Picrinsyre 
Sølvnitrat 
Uorganiske peroxider 

- Tromler, spænde-
lågsfade, og andre 
egnede og solide 
emballager 
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det 

Indendørs 
 



 
Organiske peroxider 
Acetoneperoxid 
Acetylacetoneperoxid 
Cyclohexanonperoxid 
Dibenzoylperoxid 
Methylethylketonperoxid 
 
Stoffer, der reagerer yderst 
voldsomt med vand 
Phosphorpentaoxid 
 
Stoffer, der udvikler syre- 
dampe ved kontakt med 
vand 
Aluminiumchlorid 
Chlorsulfonsyre 
Ferrichlorid (vandfri) 
Phosphoroxychlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Svovldichlorid 
Thionylchlorid 
Tørchlor 
Titantetrachlorid 
Zinkchlorid 
Zinkchlorid, vandfri 
 
Stoffer, der udvikler brand-
farlige 
gasser ved kontakt med 
vand 
Alkalimetaller og -legeringer 
Aluminiumspulver 
Amider af metaller 
Carbider 
Chlorsilaner 
Ferrosilicium 
Hydrider 
Kaliumpermanganat 
Lithiumaluminiumhydrid 
Phosphider 
Silicider 

Ikke flydende 
bekæmpelses-
middel-affald. 
 

T 

-i vandtætte solide 
emballager max 3 
lag, højde max 4 m, 
på befæstet, 
indhegnet areal 

Udendørs.  
 

 
Ikke flydende 
bekæmpelses-
middel-affald 
mærket giftigt  
 

T 

 
Ikke flydende 
bekæmpelses-
middel-affald 
mærket meget 
giftigt 

T 

 Bejdset såsæd og frø 
 Bekæmpelsesmidler 
 Emballager, tømte fra be-
kæmpelsesmidler 
 Fungicider (svampemidler) 
 Herbicider (plantegift) 
 Insekticider ( insektmidler) 
 Insektmidler (Insekticider) 
 Musegift 
 Pesticider (bekæmpelsesmid-
ler) 
 Rottegift 
 Svampemidler (Fungicider) 
 Ukrudtsmidler (Herbicider) 
  

- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.
 
-på pallereol max 2 
lag pr hylde, højde 
max 4 m 

Indendørs 
særskilt, forsynet 
med advarselsskilt 



Palletanke og tromler
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs. 
 

Uorganisk  
affald 

X** 

Syrer 
Bejdsesyre 
Chromsvovlsyre 
Chromsyre 
Ferrichlorid 
Galvaniske bade 
Hypochlorit-opløsninger 
Kviksølvfri Kjeldahlvæsker 
Phosphorsyre 
Salpetersyre 
Saltsyre 
Svovlsyre 
 
Baser 
Afløbsrens 
Basiske affedterbade med 
cyanid 
Hærdesalte 
Kalilud 
Kaliumhydroxid, fast 
Kaliumhydroxid opløsning 
Kaustisk soda 
Lud 
Metalhydroxidslam 
Natriumhydroxid fast 
Natriumhydroxid opløsning 
Natronlud 
Salmiakspiritus 

Palletanke og tromler
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.

Indendørs. 
 

 
Ikke flydende 
og flydende 
blandet affald i 
småemballager 
fra indsam-
lingsordninger 
 

Z 

  
 Blandet affald i småemballa-
ger fra private husholdninger 
”Miljøfarligt affald” 
  
 Spraydåser** 
 

-i vandtætte solide 
emballager max 3 
lag, højde max 4 m, 
på befæstet, 
indhegnet areal 

Udendørs.  

Ikke flydende 
og flydende 
medicinaffald 
 

Z 
Medicinaffald i øvrigt, herun-
der ikke anvendt, formuleret 
medicin   

 
 
- må stables hvis 
emballagen er god-
kendt og egnet til det.
 

Indendørs 
Særskilt, forsynet 
med advarselsskilt 

- i lukkede vand-
tætte solide plast-
beholdere mærket 
klinisk risikoaffald, 
max 2 lag, højde 
max 2,75m på 
befæstet, indheg-
net areal 

Klinisk risiko-
affald  

Klinisk risi-
ko, herun-
der vævs- 
og patalo-
gisk affald 

Affald fra sygehuse, fødekli-
nikker, behandlingsinstitutio-
ner, hjemmeplejeordninger, 
lægers og tandlægers klinik-
ker, praktiserende jordemødre 
m.fl. 

Containere mærket 
klinisk risikoaffald, 
max 1 lag højde 
max 1,5 m på be-

Udendørs og in-
dendørs.  
Ved oplag over 48 
timer i aflåst køle-
rum eller kølecon-
tainer.  



fæstet, indhegnet 
areal. 

- i egnede solide 
papkasser mærket 
klinisk risikoaffald, 
max 2 lag, højde 
max 2,5m på be-
tongulv 

Indendørs.  
Ved oplag over 48 
timer i aflåst køle-
rum eller kølecon-
tainer 

 
Andet ikke 
farligt affald 

Andet 
Jern til genanvendelse 
Pap til genanvendelse  

Containere over-
dækket på befæ-
stet, indhegnet 
areal 

Udendørs.  
 

* Denne kolonne er indsat som hjælp til virksomheden identifikation af affaldsarter-
ne med den tilsvarende affaldsgruppe er indsat efter Kommunekemis sorterings-
nøgle 29/5 2008. For liste over affaldsarter som virksomheden må modtage, oplag-
re og håndtere anført ved EAK koder, se bilag 1 
** Affald der modtages til sortering, omlastning og bortskaffelse til anden godkendt 
indsamlingsvirksomhed eller behandlingsanlæg. Affaldet opbevares på særskilt 
areal mærket: Affald til omlastning. 
 

B5 Virksomheden må maksimalt oplagre 600 ton affald. 

B6 Ikke flydende affald med krav om indendørs opbevaring, herunder 
medicinaffald kan oplagres indendørs i lagerbygning eller i telthal, 
forsynet med stålprofilsider og aflåselig stålport 

 
B7 Virksomheden må modtage affald såvel med henblik på forbræn-

ding på eget forbrændingsanlæg som på omlastning til anden god-
kendt indsamlingsvirksomheder eller behandlingsanlæg 

B8 Virksomheden skal altid sende følgende affaldsarter videre til an-
den godkendt indsamlingsvirksomhed eller behandlingsanlæg: 

 Kviksølvholdigt affald 

 Reaktivt affald der kan være oxiderende, som kan udvikle 
syredampe i vand eller som kan udvikle brandfarlige gasser 
i vand. 

 Affald – herunder olieaffald - med et PCB indhold der over-
skrider 5 ppm  

 Affald med et halogenindhold der overstiger 1 % 

  

B9 Virksomheden må ikke modtage radioaktivt affald.  



B10 Virksomheden må ikke modtage stoffer, angivet i Risikobekendtgø-
relsen, bek. nr, 1666 af 14. dec. 2006, del 1, med tærskelmængde 
under 5 ton 

B11 Affald der ikke må forbrændes på virksomhedens forbrændingsan-
læg, skal opbevares på særskilte afmærkede oplagsområder. 

B12 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholde-
re. 

B13 Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt 
glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.  

B14 Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt 
asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og væg-
plader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i be-
fugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mær-
ket med oplysning om, at den indeholder asbest. 

 
 

Støjgrænser 
C1 Støjgrænserne for virksomheden er fastsat i vilkår 55-57 i revideret 

miljøgodkendelse af 26. juni 2006 
 
 Støjgrænserne omfatter også støjbidrag fra aktiviteterne på oplags-

pladsen ved modtagelse og forsendelse af farligt affald til anden 
godkendt indsamlingsvirksomhed eller behandlingsanlæg. 

 
 

Indberetning/rapportering 

D1 Virksomheden skal føre driftsjournal som fastsat i vilkår 50 i miljø-
godkendelse af 8. december 2005 

 
D2 Virksomheden skal hvert år opgøre mængderne af modtaget og vi-

deresendt affald i årsrapporten som fastsat i vilkår 66 i miljøgodken-
delse af 26. juni 2006.  



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
SWS ønsker at kunne modtage alle typer af farligt affald. Herunder også 
affaldstyper der ikke kan forbrændes på virksomhedens eget anlæg. Dette 
indebærer at en større mængde affald fremover forventes blot at skulle om-
lastes og videreforsendes til andre godkendte indsamlingsvirksomheder 
eller behandlingsanlæg 
 
Anlægget er med få undtagelser godkendt til kun at modtage affald, der kan 
behandles på anlæggets forbrændingsanlæg. I februar 2010 fik anlægget 
en godkendelse til at modtage og videreforsende syre og baser i små em-
ballager og elektronikskrot.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
Fastsættelsen af vilkår tager udgangspunkt i standardvilkår, der gælder for 
virksomheder omfattet af listepunkt K203 i bekendtgørelse om godkendelse 
af listevirksomheder, nr. 1640 af 13. december 2006. Disse er formuleret på 
grundlag af en generel vurdering af de miljøforhold, der særligt gælder for 
denne type virksomhed.  
 
De enkelte standardvilkår er vurderet for deres relevans i forhold de konkre-
te forhold på virksomheden. Det er fundet nødvendigt at tilpasse en række 
af standardvilkårene samt at supplere med andre. 
 
Vilkår B1-B3 Virksomheden ønsker ikke at være omfattet af Risikobekendt-
gørelsen, bek. nr, 1666 af 14. dec. 2006. Bekendgørelsen angiver tærskel-
mængder for tilstedeværelse af farlige stoffer for, hvornår bekendtgørelsen 
skal anvendes. 
 
Virksomheden skal løbende vurdere om bekendtgørelsens tærskelværdier 
bliver overskredet. Virksomheden skal lave en procedure med en metode til 
at beregne om tærskelværdierne bliver overskredet på lageret. 
 
Ligeledes skal tilsynsmyndigheden, til hver en tid, på forlangende, se do-
kumentation for at virksomheden ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen. 
 
Vilkår B4 erstatter tidligere vilkår, der omhandler liste over affald virksom-
heden må modtage, kravene til oplaget og dets placering. Vilkåret indehol-
der ikke mængdebegrænsninger for oplag af farligt affald.  
Mængdebegrænsningen bestemmes af vilkår B1, dog må det samlede op-
lag af affald ikke overstige 600 ton jf. vilkår B5.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering at ændringen sikrer at virksomheden ikke 
oplagrer mere affald end der er miljømæssigt forsvarligt. Samtidig giver 
ændringen mulighed for en mere fleksibel anvendelse af lagerkapaciteten. 



Så det i perioder er muligt at oplagre store mængder af en type farligt affald, 
hvis der samtidig oplagres små mængder af andre typer farligt affald.  
 
Vilkår B6. SWS vil indrette deres eksisterende telthal, med stålprofilplader 
på alle sider samt aflåselig port. Dette vurderes at sikre mod at uvedkom-
mende ikke kan få adgang til telthallen. Der er ikke afløb i telthallen, belæg-
ningen er indrettet med fald mod telthallens sider. Evt. spild af flydende af-
fald vil derfor løbe mod telthallens sider og til kloak uden for telthallen. Der 
må derfor ikke oplagres flydende affald i telthallen. 
 
Vilkår B7-B8. De affaldsarter der ikke kan behandles på anlægges forbræn-
dingsanlæg skal altid videresendes til til anden godkendt indsamlingsvirk-
somhed eller behandlingsanlæg: 
 
Vilkår B10. Da lageret skal fungere som lager for både det affald der skal 
videreforsendes og for det affald, der skal forbrændes på SWS forbræn-
dingsanlæg, er det nødvendigt at stille vilkår om at det affald, der ikke må 
forbrændes, placeres i et område, der er særligt markeret. For at undgå at 
affaldet bliver forbrændt ved en fejl. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Guldborgsund Kommune har på Byrådsmøde den 17. november 2011 ved-
taget følgende høringssvar i forbindelse med den offentlige hørring af kom-
muneplantillægget, miljørapport og VVM. Her var også udkast til miljøgod-
kendelse vedlagt.  
Kommunen anbefaler, at arealerne sikres mod nedsivning af farlige stoffer, 
samt at der etableres indhegning og aflåsning af arealerne.  
 
For begge forhold gælder, at der er vilkår i den eksisterende miljøgodken-
delse, som omhandler de to forhold. Vilkårene i den eksisterende godken-
delse vil også gælde for de nye aktiviteter. 
 
Embedslægerne Sjælland, bemærkede at der ikke var ikke var skrevet no-
get i godkendelsen om fremtidige mulige ændringer i nedbørsmønsteret. 
Det bør overvejes om SWS´s lager kunne blive udsat for oversvømmelse 
eller lignende ved en meget kraftig regnvejrs hændelse.  
 
SWS´s lager er beliggende højt, med skrænter til to sider, overfladevand fra 
tilstødende arealer vil ikke løbe mod SWS lager.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser fra borgere mv. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser fra SWS. 



4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
SWS, Special Waste System A/S, Lager og modtagefaciliteter, december 
2005 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i den-
ne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden omfatter dels et anlæg til bortskaffelse af farligt affald, liste-
punkt K102 og dels et lager og modtage faciliteter, listepunkt K203 - Anlæg 
for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. 
punkterne R 12 og R 13 i Bilag 6 B og D 14 og D 15 i Bilag 6 A til affaldsbe-
kendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de un-
der punkterne K 209, K210 og K 211 nævnte anlæg.  
 
Lager og modtagefaciliteter er en integreret og helt nødvendig del af SWS 
virkomhed, lager vurderes derfor at være en biaktivitet til SWS hovedaktivi-
tet, der som nævnt ovenfor er omfattet af listepunkt K102  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendel-
se/øvrige godkendelser skal revurderes. 
 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har den 11. jun1 2010 truffet afgørelse om, at den ansøgte ændringen er 
VVM-pligtig, og der er efterfølgende gennemført en særskilt VVM af anlæg-
gets virkning på miljøet. Anlægget i sig selv og den ansøgte driftsændring 
vurderes som miljømæssigt ubetænkeligt (uden væsentlige miljømæssige 
gener i VVM-reglernes forstand). 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser forstsat: 

 SWS, Special Waste System, Lager og Modtagefaciliteter, decem-
ber 2005 

 SWS, Special Waste System, Revideret miljøgodkendelse, forbræn-
dingsanlæg, juni 2006 



 SWS, Special Waste System, Påbud om ændring af vilkår, 23. fe-
bruar 2009 

 SWS, Special Waste System, Tillægsgodkendelse, Modtagelse og 
videreforsendelse af farligt affald i form af syre og baser i småembal-
lager, elektronikskrot samt etablering af oplagsareal for tom ren em-
ballage, februar 2010  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i ugeavisen Guldborgsund og 
kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 
eller molut@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 18. januar 2012 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  



 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Guldborgsund Kommune 
Special Waste System A/S 
Friluftsrådet 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
 



5. BILAG 
 
Bilag 1: EAK-liste 
 

EAK grp. EAK kode EAK Beskrivelse 
02  AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKAVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT, 

FISKERI SAMT FREMSTILLING AF OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMID-
LER 

02 01  Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 
 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer 
   
03  AFFALD FRA TRÆFORARBEJDSNING OG FREMSTILLING AF PLADEMA-

TERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE 
03 02  Affald fra træbeskyttelse 
 03 02 01 Ikke halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler 
 03 02 02 Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser 
 03 02 03 Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser 
 03 02 04 Uorganiske træbeskyttelsesmidler 
 03 02 05 Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer 
 03 02 99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret 
   
04  AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN 
04 01  Affald fra læder – og pelsindustrien 
 04 01 03 Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase 
 04 01 04 Garvelud indeholdende chrom 
 04 01 06 Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende 

chrom 
04 02  Affald fra tekstilindustrien 
 04 02 14 Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler 
 04 02 16 Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer 
 04 02 19 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-

fer 
   
05  AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLY-

SE AF KUL 
05 01  Affald fra olieraffinering 
 05 01 03 Bundslam fra tanke 
 05 01 05 Oliespild 
 05 01 06 Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr 
 05 01 08 Andre former for tjære 
 05 01 09 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 
 05 01 12 Olie indeholdende syrer 
05 06  Affald fra pyrolyse af kul 
 05 06 03 Andre former for tjære 
   
06  AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER 
06 01  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer 
 06 01 01  Svovlsyre og svovlsyrling  
 06 01 02  Saltsyre  
 06 01 03  Flussyre  
 06 01 04  Phosphorsyre og phosphorsyrling  



 06 01 05  Salpetersyre og salpetersyrling  
 06 01 06  Andre syrer  
   
06 02 

 
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG 
AF BASER 

 06 02 01 Calciumhydroxid 
 06 02 03  Ammoniumhydroxid  
 06 02 04  Natrium- og kaliumhydroxid  
 06 02 05  Andre baser  
0603 
 

06 03 15 Metaloxider indeholdende tungmetaller 

06 13  Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andet steds specificeret 
 06 13 01 Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider 
 06 13 02 Brugt aktivt kul 
   
07  AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER 
07 01 

 
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-
kemiske forbindelser  

 07 01 01 Vaskevand og vandig moderlud 
 07 01 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 
 07 01 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
 07 01 10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 
 07 01 11 Slam fra spildevandsrensning på produktionsstedet 
07 02  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi 

og kunstfibre 
 07 02 01 Vaskevand og vandig moderlud 
 07 02 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 
 07 02 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
 07 02 11 Slam fra spildevandsrensning på produktionsstedet 
07 03  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer 

og pigmenter (med 
undtagelse af 06 11) 

 07 03 01 Vaskevand og vandig moderlud 
 07 03 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 
 07 03 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
 07 03 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-

fer 
07 04  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyt-

telsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler 
(med undtagelse af 03 02) og andre biocider 

 07 04 01 Vaskevand og vandig moderlud 
 07 04 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 
 07 04 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
 07 04 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-

fer 
 07 04 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhø-

rende under 07 04 11 
07 05  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler 
 07 05 01  Vaskevand og vandig moderlud  
 07 05 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
 07 05 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
 07 05 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
 07 05 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
 07 05 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  



 07 05 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  
 

07 05 11  
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-
fer  

 
07 05 12  

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhø-
rende under 07 05 11  

 07 05 13  Fast affald indeholdende farlige stoffer  
 07 05 14  Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13  
 07 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
07 06  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, 

detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler 
 07 06 01  Vaskevand og vandig moderlud  
 07 06 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
 07 06 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
 07 06 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
 07 06 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
 07 06 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
 07 06 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  
 

07 06 11  
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-
fer  

 
07 06 12  

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhø-
rende under 07 06 11  

 07 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
07 07  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemi-

ske produkter, uspecificerede 
 07 07 01 Vaskevand og vandig moderlud 
 07 07 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
 07 07 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 
 07 07 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
   
 07 07 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
 07 07 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-

fer 
 

07 07 12  
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhø-
rende under 07 07 11  

   

08   
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG 
AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGE-
MASSER OG TRYKFARVER  

 
08 01 11  

Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre 
farlige stoffer  

 08 01 12  Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11  
 

08 01 13  
Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre 
farlige stoffer  

 08 01 14  Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13  
 

08 01 15  
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløs-
ningsmidler eller andre farlige stoffer  

 
08 01 16  

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 
08 01 15  

 
08 01 17  

Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler 
eller andre farlige stoffer  

 
08 01 18  

Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 
17  

 
08 01 19  

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske 
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  



 
08 01 20  

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhø-
rende under 08 01 19  

 08 01 21  Affald fra fjernelse af maling eller lak  
08 03  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver 
 08 03 12 Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer 
 08 03 13 Affald fra trykfarver bortset fra affald henhørende under 08 03 12 
 08 03 14 Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer 
 08 03 15 Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14 
 08 03 17 Kasseret toner indeholdende farlige stoffer 
 08 03 18 Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17 
 08 03 99 Andet affald ikke andet steds specificeret 
08 04  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fuge-

masser (herunder tætningsmidler) 
 08 04 09 Klæbestof og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller 

andre farlige stoffer 
 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 
 08 04 11 Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller 

andre farlige stoffer 
 08 04 12 Klæbetof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11 
 08 04 13 Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder 

organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 
 08 04 14 Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald 

henhørende under 08 04 13 
 08 04 15 Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholden-

de organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 
 08 04 16 Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra 

affald henhørende under 08 04 15 
 08 04 17 Harpiksolie 
 08 04 99 Andet affald, ikke andetsteds spcificeret 
08 05   Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08  
 08 05 01  Isocyanataffald  
   
09   AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI  
 09 01 03 Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade 
 09 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
   
10   AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER  
10 09  Affald fra jernstøberier 
 10 09 13 Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer 
 10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
10 10  Affald fra metalstøberier 
 10 10 13 Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer 
 10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
   
11  AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF 

JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE JERN-
HOLDIGE HYDROMETALLURGISK PROCESSER 

 11 03 02 Andet affald – eks. slam og faste produkter fra hærdning (Tom emballage) 

  
AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK 
OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST  

12 01  Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning 
af metal og plast 

 12 01 07 Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger) 
  12 01 09 Halogenfrie skæreolieemulsioner og - opløsninger 



 12 01 10 Syntetiske skæreolier 
 12 01 12 Brugt voks og fedt 
 12 01 14 Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer 
 12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra  affald henhørende under 12 01 14 
 12 01 18 Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning) 
 12 01 19 Let bionedbrydelige skæreolier 
 12 01 20 Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer 
 12 01 16 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer  
1203 12 03 01 Vandigt vaskevand 
 12 03 02 Affald fra dampaffedtning 
   

13   
OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UND-
TAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)  

13 01  Affald fra hydraulikolier 
 13 01 01  Hydraulikolier indeholdende PCB1)  
 13 01 04  Chlorerede emulsioner  
 13 01 05 Ikke- chlorerede emulsioner 
 13 01 09  Mineralske, chlorerede hydraulikolier  
 13 01 10 Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier 
 13 01 11 Syntetiske hydraulikolier 
 13 01 12 Let bionedbrydelige hydraulikolier 
 13 01 13 Andre hydraulikolier 
13 02   Motor-, gear- og smøreolieaffald  
 13 02 04  Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier  
 13 02 05  Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier  
 13 02 06  Syntetiske motor-, gear- og smøreolier  
 13 02 07  Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier  
 13 02 08  Andre motor-, gear- og smøreolier  
13 03   Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier  
 13 03 01  Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB  

 13 03 06  
Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald 
henhørende under 13 03 01  

 13 03 07 Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier  
 13 03 08 Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier  
 13 03 09 Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier  
 13 03 10 Andre isolations- og varmetransmissionsolier  
13 04   Bundolie (fra skibe)  
 13 04 01 Bundolie fra sejlads på indre vandveje 
 13 04 02 Affald fra modtageanlæg for bundolie 
 13 04 03 Bundolie fra anden sejlads 
13 05  Materiale fra olieseparatorer 
 13 05 01 Fast affald fra sandfang og olieseparatorer 
 13 05 02 Slam fra olieseparatorer 
 13 05 03 Slam fra olieudskillere 
 13 05 06 Olie fra olieseparatorer 
 13 05 08 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer 
13 07  Affald fra flydende brændstoffer 
 13 07 01 Brændselsolie og dieselolie 
 13 07 02 Benzin 
 13 07 03 Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter) 
13 08  Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret 
 13 08 01 Afsaltningsslam eller -emulsioner 
 13 08 02  Andre emulsioner  



 13 08 99 Andet affald, ikke andet steds specificeret 
   

14   
KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIV-
MIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)  

14 06   Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler  
 14 06 01  Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC  
 14 06 02  Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger  
 14 06 03 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 
 14 06 04  Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler  
 14 06 05 Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler 
   

15   
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FIL-
TERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS 
SPECIFICERET  

15 01  Emballager 
 15 01 06 Blandet emballage 
 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 

  
15 01 11 Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herun-

der tomme trykbeholdere 
15 02  Absorbtionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og bekyttelsesdragter 

 
15 02 02 Absorbtionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andet-

steds), aftørringsklude og bekyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer 
   
16   AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN  
16 01  Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiale, der ikke er 

beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedli-
geholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13,14 16 06 og 16 08) 

 16 01 07 Oliefiltre 
 16 01 08  Kviksølvholdige komponenter  
 16 01 09  Komponenter indeholdende PCB  
 16 01 10  Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)  
 16 01 13  Bremsevæsker 
 16 01 14 Frostvæsker indeholdende farlige stoffer 
 16 01 15  Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14  
 16 01 16  Tanke til flydende gas  
16 02  Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr 
 16 02 09  Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB  
 

16 02 10  
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald 
henhørende under 16 02 09  

 16 02 11  Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC  
 16 02 13 Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele, bortset fra affald henhørende un-

der 16 02 09 – 16 02 12 
 16 02 14  Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 13  
 16 02 15  Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr  
 16 02 16  Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15  
16 03  Produktionsserier, som ikke overholder specifikartionerne og ubenyttede varer 
 16 03 03 Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer 
 16 03 04  Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03  
 16 03 05  Organisk affald indeholdende farlige stoffer  
 16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05 
16 05   Kemikalier og gasarter i beholdere 
 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdelse farlige stoffer 

 
16 05 06 Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer herunder 

blandinger af laboratoriekemikalier 



 16 05 07 Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 
 16 05 08 Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 
16 06   Batterier og akkumulatorer 
 16 06 01 Blyakkumulatorer 
 16 06 02 Ni-Cd batterier 
 16 06 03 Kviksølvholdige batterier 
 16 06 04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03) 
 16 06 05 Andre batterier og akkumulatorer 
 16 06 06 Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer 
16 07  Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13) 
 16 07 08 Olieholdigt affald 
 16 07 09 Affald indeholdende andre farlige stoffer 
 16 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
16 09   Oxiderende stoffer  
 16 09 01  Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat  
 16 09 02  Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat  
 16 09 03  Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid  
 16 09 04  Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret  
16 10   Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet  
 16 10 01 Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer 
 16 10 02 Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer 
 16 10 03 Vandige koncentrater indholdenende farlige stoffer (afsaltningsslam) 

17   
BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD 
FRA FORURENEDE GRUNDE)  

17 08   Gipsbaserede byggematerialer  
 17 08 01 Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer 
17 02   Træ, glas og plast  
 17 02 04  Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer  
17 04  Metaller (og legeringer heraf) 
 17 04 10 Kabler indeholdende olie, jultjære eller andre farlige stoffer 
 17 04 11 Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10 
17 07  Blandet bygnings- og nedrivningsaffald 

 
17 09 03 Andet bygnings- & nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende 

farlige stoffer 

18  

AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED 
FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG 
KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBE-
HANDLING)  

18 01  Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse 
af sygdomme hos mennesker 

 18 01 01 Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03) 

 
18 01 02 Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med undtagelse 

af 18 01 03) 

 
18 01 03 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til 

smittefare 

 
18 01 04 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hen-

syn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, 
bleer) 

 18 01 06 Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 
 18 01 07 Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06 
 18 01 08 Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler 
 18 01 09 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08 
 18 01 10 Amalgamaffald fra tandpleje 
18 02   Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af syg-



domme i forbindelse med dyr  
 18 02 01 Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03) 

 
18 02 02 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til 

smittefare 

 
18 02 03 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hen-

syn til smittefare 
 18 02 05 Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 
 18 02 06 Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05 
 18 02 07 Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler 
 18 02 08 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07 
   

19   
AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENS-
NINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTIL-
LING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG  

19 08  Affald fra spildevandsrensning, ikke andet steds specificeret 

 
19 08 10 Fedt og olieblending fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 

08 09 
 19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
   

20   
KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNEN-
DE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPA-
RAT INDSAMLEDE FRAKTIONER  

20 01  Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) 
 20 01 13 Opløsningsmidler 
 20 01 19 Pesticider 
   
 20 01 21 Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald 
 20 01 25 Spiselige olie og fedt 
 20 01 26 Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25 
 20 01 27 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer 

 
20 01 28 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende un-

der 20 01 27 
 20 01 29 Detergenter indeholdende farlige stoffer 
 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende undere 20 01 29 
 20 01 31 Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler 
 20 01 32 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31 

 
20 01 33 Batterier eller akkumulatorer henhørende 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt 

usoreterede batterier og akkumulatorer 
 20 01 37 Træ indeholdende farlige stoffer 
 20 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret eks. spraydåser til viderebehandling 

 
 



Bilag 2: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivel-
se 
 

 
 

Ansøgning om ændring af  
miljøgodkendelse for  

Modtageanlæg for farligt affald  
beliggende på 

 
Special Waste System A/S 

Peter L Jensens Vej 8 
4840 Nørre Alslev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. januar 2011
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
Virksomhedens navn m.v.: Special Waste System A/S 

Herthadalsvej 4A 
4840 Nr. Alslev 
matr. nr.7 L Ravnse By Nørre 
Alslev 
CVR nr. 16756288 
P-nummer: 1001155285 
 

Ejendommens ejer: Special Waste System A/S 
Herthadalsvej 4A 
4840 Nr. Alslev 
Tlf.  54 40 02 12 
 

Virksomhedens kontaktperson  Daglig leder 
Helle Grimstrup 
Herthadalsvej 4A 
4840 Nr. Alslev 
Tlf.  54 40 02 12 
Direkte telefon: 24 65 67 04 
E-mail: hg@sws.dk 
 

Miljøteknisk beskrivelse udarbejdet af: Klaus Saabye 
Freelance Miljøsupport 
Kærlunden 37 
2660 Brøndby Strand 
Tlf. 20 93 18 82 
 

 

B. Oplysninger om virksomhedens art 
 

Listebetegnelse 
 
Listepunkt K 203  Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af 

farligt affald, jf. punkterne R 12 og R 13 i Bilag 6 B og D 14 og D 15 i 
Bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K210 og K 211 
nævnte anlæg. 

 
 



 

Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Special Waste System A/S (SWS) modtager farligt affald fra private og offentlige virksomhe-
der. Modtagelsen af affald er med få undtagelser i dag begrænset til de affaldstyper SWS 
har tilladelse til at forbrænde på virksomhedens eget forbrændingsanlæg, og kun en mindre 
del af det modtagne affald omlastes til behandling eller deponering på andre godkendte af-
faldsanlæg. Denne afgrænsning er stærkt begrænsende for virksomhedens forretningsudvik-
ling.  
 
SWS ønsker derfor fremadrettet at kunne tilbyde sine kunder et servicekoncept, der omfatter 
muligheden for at kunderne kan aflevere alle typer af farligt affald til SWS. Herunder også 
affaldstyper der ikke kan forbrændes på virksomhedens eget anlæg. For de fraktioner SWS 
hidtil har modtaget til forbrænding ønsker SWS frit at kunne vælge mellem forbrænding og 
omlastning afhængig af marked og eller kapacitet på forbrændingsanlægget. Servicekoncep-
tet medfører at en større mængde affald fremover blot skal omlastes og videreforsendes til 
andre affaldsanlæg. 
 
To fraktioner der nu er omfattet af tillægsgodkendelser ønskes omfattet af den reviderede 
godkendelse. Det gælder fraktionerne, uorganisk affald tilhørende Kommunekemis affalds-
gruppe x, primært salt- og svovlsyre rester, samt elektronikskrot. Yderligere Ønskes fraktio-
nerne B; affald med halogener og svovl, K; affald med kviksølv og O; affald med oxiderende 
stoffer omfattet af godkendelserne. Disse fraktioner vil alle blive omlastet og bortskaffet til 
anden godkendt modtager.  
 
Opsummerende ønsker SWS fremover at kunne modtage affald tilhørende alle Kommune-
kemis ni affaldsgrupper til enten omlastning eller forbrænding, afhængig af markedsforhold 
og ledig kapacitet på SWS eget forbrændingsanlæg samt afgrænsning i forbrændingsan-
læggets miljøgodkendelse. 
 
Mængderne af affald der maksimalt må tilkøres modtageanlægget er i dag ca. 6.000 ton/år 
svarende til forbrændingsanlæggets maksimale behandlingskapacitet. Denne kapacitet ud-
nyttes dog ikke fuldt ud, og SWS modtager kun årligt omkring 3.700 ton affald til behandling. 
Der modtages altså 2.300 ton mindre end modtageanlægget er miljøgodkendt til. Med æn-
dringen af aktiviteterne til en øget omlastning ønsker SWS at øge mængden af modtaget 
affald til de 6.000 ton som anlægget er godkendt til i dag. Den faktisk tilkørte mængde affald 
vil stige i forhold til i dag men vil ligge indenfor de rammer modtageanlægget er godkendt til i 
dag.  
 
Ændringen af aktiviteterne kan rummes indenfor virksomhedens nuværende fysiske rammer 
og der er derfor ikke behov for om- eller tilbygning af modtageanlæg eller forbrændingsan-
læg.  
SWS ønsker, at den planlagte VVM skal danne grundlag for, at virksomheden kan modtage 
og omlaste nye affaldstyper enten indenfor de rammer, som fastsættes gennem virksomhe-
dens miljøgodkendelse, eller som der kan opnås tilladelse til med efterfølgende tillægsan-
søgninger efter miljøbeskyttelsesloven.  

Risikovurdering 
 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 



C. Oplysninger om etablering 
 
SWS A/S er en eksisterende virksomhed og det ansøgte kræver ikke yderligere bygnings-
mæssige udvidelser/ændringer, da der er tale om anvendelse af eksisterende anlæg i eksi-
sterende bygninger jævnfør ovenstående. 

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

Placering i forhold til omgivelserne 
SWS er beliggende på følgende adresser:  
 
Administration beliggende på Herthadalsvej 4A, modtageanlæg og forbrændingsanlæg er 
beliggende på Peter L Jensens Vej 4 og 8, alle 4840 Nørre Alslev. 
 
Området SWS er beliggende i er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2, Nørre Alslev Kommune 
1972. 
 
Der er ikke siden 1974 foretaget ændringer i byplanvedtægterne for området. 
 
Det nærmeste boligområde ligger syd for forbrændingsanlægget i en afstand af ca. 150 m. 
 
Med hensyn til støj fra intern transport og tilkørsel af affald vil det fremover fortsat kunne 
rummes indenfor de rammer der eksisterer i dag. 
 

Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 
Der er ikke gjort lokaliseringsovervejelser, da der er tale om en eksisterende virksomhed. 
 

Virksomhedens daglige driftstid 
Den daglige driftstid vil ligge indenfor følgende tidsrum: 
Alle ugens dage mellem kl. 07:00 og 18:00 

Til - og frakørselsforhold 
Tilkørsel af affald samt personbiler til lagerpersonale til anlægget sker ad Peter L Jensens 
vej.  
Til og frakørsel til administrationsbygningen sker ad Herthadalsvej. 
 
Køretøj Antal pr. dag Tidspunkt 
Personbiler adm. 4 07.00 – 18.00 
Personbiler lager 4 07.00 – 18.00 
Lastbiler 6 07.00 – 18.00 

 
 
Støjbelastningen fra denne transport vurderes ikke at have væsentlig betydning i forhold til 
den øvrige trafik i området. 
 



E. Tegninger over virksomhedens indretning 
Da der ikke vil ske ændringer af virksomhedens bygninger eller indretning er der kun medta-
get et opdateret luftfoto med placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på 
ejendommen (bilag 1.) Dette foto omfatter også den nyligt anlagte oplageplads for tom ren-
gjort emballage. 
 

Punkterne F – I.   
Efter aftale med Miljøcenter Roskilde vil ansøgningens øvrige punkter være udformet som 
en gennemgang og opdatering af den eksisterende godkendelse. Opdateringen vil medtage 
de tilføjelser og ændringer af eks. affaldsfraktioner der er gennemført de sidste 4 år og nu 
omfattes af tillægs tilladelser eller godkendelser.       



Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 
 

 
Luftfoto med angivelse af de matrikler, hvor SWS A/S er beliggende. 
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