
Slagelse erhvervsråd uddelte året initiativpris til en helt unik Stillinge 
virksomhed da prisen - "ind i fremtiden",

gik til Scanmetals A/S!

Virksomhedsprofilen denne måned præsenterer Scanmetals A/S , som i 2013 
flyttet sine aktiviteter fra Gørlev til Kr. Stillinge. Årsagen var vækst i aktiviteter 
og pladsproblemer i Gørlev. Direktør for Scanmetals Ejvind Pedersen så dog 
først på en industrigrund ved Slagelse, men kunne ikke blive enig med 
ejeren. Herefter faldt øjnene på det nedlagte Orebo Teglværk. En etablering i 
det gamle teglværk ville dog kræve en ny lokalplan samt væsentlige udgifter 
til ombygning.

HJ HUSE, der har udviklet og udstykket Stillinge Erhvervspark, tog kontakt til 
Ejvind, og når to entreprenante iværksættere mødes, opstår stor energi. Der 
blev hurtigt givet håndslag på en ca. 10.000 m2 stor grund i Stillinge 
Erhvervspark samt opførelsen af ca. 3.600 m2 produktion og lager samt ca. 
400 m2 kontor og personalefaciliteter. I første omgang rejste medarbejderne 
fra Gørlev selvfølgelig med, men på sigt vil der formentlig også blive plads til 
medarbejdere fra lokalområdet.

Virksomheden Scanmetals modtager rester/aske fra f.eks. forbrændingsan- 
læg rundt om i Europa, og på anlægget her i Kr. Stillinge samt tilsvarende 
anlæg i Sverige, Tyskland og snart Frankrig, lokaliseres og frasorteres 
diverse metal- ler vha. avancerede censorer, scannere og røntgenudstyr. 
Forbrændingsaffaldet indeholder ca. 30 % metaller, der med Scanmetals 
teknikker kan genanvendes i industrien, og samtidig reduceres af- 
faldsmængden til deponi med en tilsvarende mængde. Alt i alt et stort plus for 
naturen og miljøet. Forvaltningen i Slagelse kommune har været 
eksemplarisk hurtige og effektive med bygge- og miljøgodkendelser således, 
at hele processen fra første kontakt til indvielse kun tog ca. 12 måneder. Fra 



Lokalrådet skal lyde et STORT tillykke og et VARMT velkommen til 
Scanmetals, og vi håber, at placeringen her i Kr. Stillinge vil være givtigt for 
alle parter. Da Scanmetals i Sverige, Tyskland og Frankrig styres her fra Kr. 
Stillinge, er vores placering på verdenskortet endnu engang befæstiget.

 


