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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. 
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Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Special Waste System A/S (SWS) modtager farligt affald fra private og offentlige virksomheder. 
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 affaldsanlæg. Denne 
afgrænsning er stærkt begrænsende for virksomhedens forretningsudvikling.  
 
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. Servicekonceptet 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 affaldsgruppe 
x, primært salt- og svovlsyre rester, samt elektronikskrot. Yderligere Ønskes fraktionerne 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 Kommunekemis ni 
affaldsgrupper til enten omlastning eller forbrænding, afhængig af markedsforhold og ledig 
kapacitet på SWS eget forbrændingsanlæg samt afgrænsning i forbrændingsanlæggets 
miljøgodkendelse. 
 
Mængderne af affald der maksimalt må tilkøres modtageanlægget er i dag ca. 6.000 ton/år 
svarende til forbrændingsanlæggets maksimale behandlingskapacitet. Denne kapacitet udnyttes 
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 ændringen 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 forbrændingsanlæg.  
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 virksomhedens 
miljøgodkendelse, eller som der kan opnås tilladelse til med efterfølgende tillægsansøgninger 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 bygningsmæssige 
udvidelser/ændringer, da der er tale om anvendelse af eksisterende anlæg i eksisterende byg-
ninger jævnfør ovenstående. 
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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 medtaget 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 rengjort 
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 
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tilføjelser og ændringer af eks. affaldsfraktioner der er gennemført de sidste 4 år og nu omfattes af 
tillægs tilladelser eller godkendelser.       


