
SPECIAL WASTE 
SYSTEM ARBEJDER 
FOR VERDENSMÅLENE
Ved en evaluering af alle Special 
Waste Systems forretningsområder, 
med fokus på arbejdet med farligt 
affald, træder FN’s verdensmål nr. 7, 
11 og 12 frem.



For en bæredygtig udvikling

Der er 17 mål og 169 delmål i alt. 
Alle målene er vigtige mål, og de hænger alle 
delvist sammen. Dog er der mål, som er mere 
aktuelle for SWS end andre. 
Heri orienteres der om de tre mål og hvor SWS i sit 
arbejde har særligt fokus på disse. 

Verdensmålene 
er hverdagsmål
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SWS’ forretningsområder er alle under styring 
af arbejdet med verdensmålene og ESG 
afrapporteringen. Specielt for verdensmålene 
er arbejdet indenfor nyttiggørelse af farligt 
affald fokusområde.



Prioriterede 
mål

7
Bæredygtig
energi

12
Ansvarligt
forbrug og
produktion

Special Waste System A/S | FN’s verdensmåls evaluering 2022

11
Bæredygtige 
byer og 
lokalsamfund 



Mål nr. 7. Bæredygtig energi 

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og 
moderne energi til en overkommelig pris. 

SWS har særligt fokus på:

• I Danmark er det et krav, at fx klinisk risikoaffald fra 
sygehus eller testcenter destrueres ved forbrænding for at 
undgå smittespredning

• Hos SWS udnytter vi varmen fra denne 
forbrændingsproces til levering af billig og effektiv 
fjernvarme



Mål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og 
moderne energi til en overkommelig pris. 

SWS har særligt fokus på:

• Reducering af emissioner ved ibrugtagning af nye 
teknologier til røggasrensning

• Optimering af processer for at minimere forbrug af 
hjælpestoffer

• Fastholde og dokumentere miljøpræstationen gennem et 
dynamisk miljøledelsessystem



Mål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtige forbrugs-og produktionsformer. 

SWS har særligt fokus på:

• I takt med at udbredelsen af cirkulær økonomi øges, vil 
der altid være brug for at tage uønskede skadestoffer ud 
af kredsløbet

• Sikre en effektiv og forureningsforebyggende 
affaldshåndtering ved at udnytte ressourcer og optimere 
produktion samt løbende minimere vores fodaftryk

• Informere åbent og direkte om miljøpolitik og miljøforhold



På SWS har vi arbejdet med farligt affald siden 1987. Vores største fokusområde ligger på nyttiggørelse af 
affaldets brændværdi til produktion af fjernvarme. En optimering af denne proces er vores daglig mål og har 
været det også inden FN definerede verdensmålene.

Vi hæfter os ved at bidrage til den cirkulære økonomi gennem et udtræk af skadestofferne af kredsløbet. Vi er 
opmærksomme på og undersøger aktivt mulige nye farlige affaldsfraktioner, der opstår under den grønne 
omstilling.

I den nærmere fremtid undersøger vi muligheder for genanvendelse af emballage og andre sekundære 
råstoffer, såvel som reducering af vores emissioner gennem nye røggasrensningsteknikker.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

