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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med neddeling af 
elektronik skrot 
 
Miljøcenter Odense har den 15. februar 2010 modtaget ansøgning fra H.J. 
Hansen om forsøg med neddeling af elektronikskrot på shredder.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at de miljømæssige konsekvenser af det an-
søgte forsøg kan rummes inden for vilkårene i miljøgodkendelserne af H.J. 
Hansen, dateret 31. januar 2000 og 6. juli 2007. Godkendelse efter miljø-
beskyttelseslovens1 § 33 er derfor ikke nødvendig til det angivne forsøg. 

                                                

 
H.J. Hansen har oplyst, at forsøget foretages under nedenstående forud-
sætninger:  
 

 Forsøget foregår over maksimalt 2 dage 
 Der foretages forsøg med såvel behandlede EE-skrot som ubehand-

let EE-skrot 
 Der behandles maksimalt 5 tons ubehandlet EE-skrot og 5 tons be-

handlet EE-skrot 
 Forsøget foretaget inden 1. juli 2010. 

 
Det er yderligere aftalt, at H.J. Hansen informerer om det mere præcise 
tidspunkt for forsøget til Miljøcenter Odense, således at Miljøcenter Odense 
har mulighed for at overvære forsøget. 
  
Ansøgningen fra H.J. Hansen er vedlagt med de mere uddybende forud-
sætninger for forsøget. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Odense Kommune har ikke bemærkninger til ansøgningen. 
 
 
 

 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Oplysninger i sagen 
Forsøget gennemføres med henblik på at samle oplysninger og erfaringer til 
eventuelt at kunne behandle elektronikskrot på en mere maskinel måde. 
Forsøget og formålet er således, at EE-skrotet indføres i shredderen på en 
sådan måde, at materialekasserne bliver slået i stykker, uden at komponen-
terne inde i kassen fragmenteres. 
 
Ved output fra shredderen udtages de efter bekendtgørelsens beskrevne 
komponenter manuelt sammen med andre genanvendelige komponenter 
der kan videreforarbejdes. 
 
H.J. Hansens ansøgning er vedlagt. 
 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
Forsøg med maskinelt behandling af EE-skrot i de angivne små mængder, 
er efter Miljøcenter Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i 
VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer at gennemførelse af 
forsøget ikke kan være til skade for miljøet. 
 
Miljøforhold 
Miljøcenter Odense har den 6. juli 2007 meddelt miljøgodkendelse til H.J. 
Hansens køleskabsshredder, jævnfør miljøbeskyttelseslovens kap. 5 § 33 
for særligt forurenende virksomheder. Virksomheden er omfattet af miljøbe-
skyttelseslovens kapitel 5, listepunkt K 104 ”Shredderanlæg”. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at forsøget er en god mulighed for at belyse 
aspekter og konsekvenser ved en delvis maskinel behandling af EE-skrot. 
 
Det forventes ikke, at der udvikles varme i et sådan omfang, at der afgives 
lugtemissioner fra materialerne. Dog er anlægget indrettet således, at alle 
emissioner suges til forbrændingsanlæggets luftindtag. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at forsøget vil kunne foregå inden for 
rammerne af de driftssituationer der er opstillet i godkendelsen. 
 
Det er ligeledes vores opfattelse, at forsøget med EE-skrot i disse små 
mængder, ikke vil betyde væsentlige ændringer af H.J. Hansens forurening 
til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spilde-
vand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord 
eller grundvand. 
 
Virksomheden har oplyst, at hvis der mod forventning er materialer, der er 
neddelt i en sådan grad, at det ikke er muligt at frasortere de miljøfarlige 
komponenter, bortskaffes materialerne til Kommunekemi. 
 
Forsøget vil kunne give et bedre beslutningsgrundlag for en eventuel per-
manent delvis maskinelt behandling af EE-skrot.  
                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Klagevejledning  
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens3 § 21, stk. 1, ikke påkla-
ges til anden administrativ myndighed.  
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Kristensen  
72548411  
olkri@ode.mim.dk  
 
 
 
Kopi til: 
 
Odense Kommune 
  

  
 
 
 
 
       
      
 
 

                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 



 
Miljøministeriet 
Statens Miljøcenter Odense 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Att. Ole Kristensen        Odense d. 11.02.10. 
 
 
Vedr. Forsøg med neddeling af EE - skrot 
 
 
I forbindelse med udvikling af egnede maskinelle oparbejdningsmetoder til behandling af EE - skrot 
søges hermed om tilladelse til gennemførelse af en række forsøgskørsler på BHS shredderanlægget 
( Kølemøbel shredderanlægget ). 
 
Formålet med forsøgene er dels at opnå en effektiv miljøbehandling af EE - skrottet og dels at øge 
andelen af fraktioner til genvinding. 
 
Ved behandling på BHS - anlægget kan EE - skrottet oplukkes uden, at materialet sønderdeles og 
ødelægges, dvs. miljøfarlige komponenter og metalholdige fraktioner efterfølgende kan udtages ved 
håndsortering.        
 
Som forsøgsmateriale anvendes EE - skrot fra kategori 2 – små husholdningsapparater.  
I alt 10 tons – 5 tons miljøbehandlet & 5 tons ikke behandlet.   
 
I første omgang udføres en forsøgsrække med oplukning af miljøbehandlet EE - skrot på anlægget 
primært for at opnå en passende materialestørrelse ved den rette anlægsindstilling. 
Dernæst sorteres materialet med udtagning af genanvendelige metalholdige fraktioner såsom 
printkort, rotorer, ledninger samt evt. resterende miljøfarlige komponenter.     
 
Når den rette anlægsindstilling er opnået gennemføres en tilsvarende forsøgsrække med oplukning 
og håndsortering af ikke behandlet EE - skrot. 
 
Mængden af udtagne miljøfarlige komponenter og metalholdige fraktioner fra begge forsøg 
sammenlignes med de mængder, der sædvanligvis udtages ved manuel demontering af EE - skrot.         
 
Restmateriale fra forsøgene oparbejdes efterfølgende på raffineringsanlægget.  
- se endvidere vedlagte flowchart.    
 
Såfremt der mod forventning opstår materiale fra forsøgene, der er neddelt i en sådan grad, at det 
ikke er muligt at frasortere de miljøfarlige komponenter vil dette materiale blive sendt til destruktion 
hos Kommunekemi.       
 
Ønskes yderligere oplysninger i forbindelse med forsøgskørslerne kontakt da venligst undertegnede 
snarest belejligt herom.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S 
 
 
Charlotte Sommer 
tlf. 63 10 91 83 
fax 63 10 91 91 
e-mail: chs@hjhansen.dk 
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Procesbeskrivelse: 
 

Modtagelse

Forsortering

Shredning
BHS - shredder

Håndsortering

Frasortering af 
kopimaskiner

Print
Batterier

Kondensatorer
Rotorer

Ledninger

Behandling af EE-skrot 

Proces

Raff. anlæg

Alu Mix Metal Plast Let fraktion < 6 mm
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