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Høringsvar fra Special Waste System (SWS) vedr. forslag til lov om ændring af lov 
om afgift af elektricitet og forskellige andre love. 
 
Vi kan konstatere at dette lovforslag har afgørende betydning for SWS fremtid som 
forbrændingsvirksomhed af farligt affald. 
 
Hvis lovforslaget gennemføres med det nuværende indhold, indebærer det øgede årlige udgifter 
på 1,3 mio. I forhold til virksomhedens årsresultat 2008, er der tale om udgifter der er 5 gange 
større end årsresultatet. Konsekvensen bliver at virksomheden lukker. 
 
Med hensyn til CO2 afgiften på energi til varme, er der ikke mulighed for at få dækning for afgiften i 
form af øgede indtægter fra Nørre Alslev Fjernvarmeforsyning. Konsekvensen bliver at SWS får 
halveret  betalingen for  fjernvarme til Nørre Alslev by. 
For øjeblikket behandler SWS  3.100 ton farligt affald, hvor hovedparten (85 %) kommer fra det 
danske marked. I givet fald lovforslaget gennemføres fra 2010 indebærer det prisstigninger på 
SWS´s ydelser svarende til 18 %. Markedet (både nationalt og internationalt) for farligt affald er 
karakteriseret ved, at det er marginaler der afgør, hvem der får ordren. Med en prisstigning af 
denne størrelse vil SWS ikke længere være konkurrencedygtig på markedet.  
 
Miljøbelastning 
Lovforslaget angiver at have til hensigt at forbedre genanvendelse af farligt affald. Denne 
målsætning støtter SWS. Sagen er den, at de fraktioner som SWS behandler ikke er i nærheden af 
at kunne blive genanvendt. SWS primære fraktioner er Cytostatika (kræftmedicin), forsøgsmedicin, 
klinisk risikoaffald (sygehusaffald) og pesticider. Det vil sige at intentionen om genanvendelse ikke 
er aktuel for hovedparten af SWS fraktioner. Det kan tilføjes at SWS er den eneste behandler i 
Danmark af patologisk affald.  
 
SWS leverer 9000 megawatt varme til Nørre Alslev by. SWS har i dag den primære last til Nørre 
Alslev Fjernvarme. I givet fald SWS ikke kan opfylde denne rolle, vil Nørre Alslev by miste en 
miljøvenlig forsyningskilde. 
 
Miljøteknologi og systemeksport 
SWS´s størrelse er ikke imponerende i forhold de europæiske aktører indenfor farligt affald. 
Imidlertid viser der sig en voksende interesse for vores anlægs performance og teknologi. For 
øjeblikket er der seriøse henvendelser fra Polen og Malaysia for at importere vores teknologi.  
SWS spidskompetence er indenfor håndtering af sygehusaffald (klinisk risikoaffald). Konkret 
behandler vi sygehusaffald fra Norge og Sverige. SWS har en anlægsstørrelse og – teknologi, som 
er interessant i lande som står overfor at skulle håndtere farligt affald efter EU-normer. Det er 
normalt sygehusaffaldet som først får miljøpolitisk fokus – sygehusaffald kan alle forholde sig til – 



 

især når det ikke behandles hensigtsmæssigt. Med de samarbejdspartnere vi har i dag, kan vi 
rådgive om opbygning af en infrastruktur, lovgivning, logistik og bortskaffelse.   
 
I givet fald SWS ikke længere er en aktør indenfor miljøteknologi i Danmark, vil dette være i direkte 
modsætning til regeringens målsætning om innovation indenfor miljøteknologi – og ikke mindst 
systemeksport af miljøteknologi. 
 
Situationen i Danmark er at der eksporteres langt mere farligt affald end der importeres. 
Forslaget  vil øge eksport af farligt affald og dermed skabe endnu større ubalance i import-eksport 
situationen med større belastning af miljøet (transport) som konsekvens. . 
 
Det Europæiske affaldsrammedirektiv har til hensigt at sikre den bedst mulige teknologi til 
behandling af farligt affald. De relativt små mængder af farligt affald gør, at ikke alle lande kan 
etablere anlæg, som kan behandle specialfraktioner med en fornuftig økonomi. Det er blandt andet 
derfor SWS behandler sygehusaffald fra Norge og Sverige. Med de nye afgifter er denne mulighed 
ikke tilstede – og indebærer at den teknologi som SWS har udviklet gennem 17 år forsvinder. 
 
Dette lovforslag indebærer at regeringen via disse afgifter underminerer grundlaget for sunde 
behandlingsvirksomheder indenfor farligt affald – det kan på ingen være intentionen i lovforslaget, 
idet skattepolitikken dermed er i direkte modstrid med både miljø- og erhvervspolitiske 
hovedmålsætninger  indenfor det miljøteknologiske område. 
 
Hvis regeringen på denne baggrund alligevel vil gennemføre dette lovforslag vil det være 
afgørende vigtigt at forbrænding af farligt affald bliver undtaget afgifter. I modsat fald mister 
Danmark afgørende aktører indenfor farligt affald.  
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