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1. INDLEDNING 
  
Denne godkendelse er givet til H.J. Hansen A/S, Havnegade 110, 5000 
Odense C. 
 
H.J. Hansen i Odense får med denne miljøgodkendelse mulighed for til at 
udtage kompressorer fra brugte kølemøbler i forbindelse med shredning af 
kølemøblerne i deres nyindrettet anlæg, der blev godkendt i 2007 til be-
handling af op til 16.000 tons brugte kølemøbler pr. år på Havnegade 110. 
 
I godkendelsen til behandling af brugte kølemøbler fra 6. juli 2007 var det 
hensigten, af køleskabene skulle ankomme til anlægget uden kompressorer 
og derved uden betydende CFC-holdig procesluft i kølekredsen. 
 
H.J. Hansen ønsker nu, at kompressorerne udtages på anlægget inden 
shredning, da dette giver en mere effektiv arbejdsgang. 
 
Kompressorerne udtages med en speciel tang, der udover at klippe rørene 
over også klemmer rørene sammen, således at CFC fra kølekredsen ikke 
diffundere ud i atmosfæren.  
 
Kompressorerne tømmes for CFC på et af H.J. Hansens andre anlæg og 
tømningen er således ikke omfattet af denne godkendelse.  
 
For processen med behandling af kølemøbler henvises til godkendelse af 6. 
juli 2007. 
 
Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejled-
ninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcen-
ter Odenses praksis. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgningen, meddeler Miljøcenter Odense 
hermed godkendelse til at udtage kompressorer fra op til 16.000 tons brugte 
kølemøbler pr. år. 
 
Godkendelsen meddeles som en tillægsgodkendelse til H.J. Hansens god-
kendelse til behandling af kølemøbler af 6. juli 2007 og som tillæg til den 
generelle godkendelse af 31. januar 2000. Vilkårene i godkendelserne fra 
2007 og 2000 er således stadig gældende og suppleres af nedenstående 
vilkår, dog bortfalder vilkår 12 i godkendelsen af 6. juli 2007. 
 
Godkendelsen gives på de anførte vilkår nedenfor: 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1. Godkendelsen, eller dele af godkendelsen skal være udnyttet senest 

2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder godkendel-
sen. 

 
2. Under udtagning af kompresserne skal H.J. Hansens anlæg indret-

tes og drives som angivet i ansøgningen og i de tilhørende bilag, og 
som angivet i vilkårene i denne godkendelse. 

 
3. Der må maksimalt behandles kompressorer fra 16.000 tons brugte 

kølemøbler pr. kalenderår. 
 
Indretning og drift 
 
4. Miljøcenter Odense skal orienteres når udtagningsanlægget er etab-

leret og inden idriftsættelsen af anlægget. 
 
5. Oplag og håndtering af kompresserne skal foregå under tag på be-

fæstede arealer, jf. Elskrotbekendtgørelsen1. 
 
6. Kølemøblerne skal stå i lodret position mindst 12 timer inden kom-

presserne udtages. Dette skal kunne dokumenteres overfor tilsyns-
myndigheden. 

 
7. Der skal være procedure for udtagning af kompressorerne. Procedu-

ren skal accepteres af tilsynsmyndigheden. 
  

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 ”Bekendtgørelse om håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
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8. Der skal foretages kontrol af afklipningstængerne én gang om må-
neden for at sikre, at tængerne er funktionsdygtige og sikre sam-
menklemning af kølerørene. Dette skal dokumenteres overfor til-
synsmyndigheden. 

 
9. Ved udtagningsstandene for kompressorer, skal der opsættes en 

CFC-alarm til detektion af CFC. Ved alarm skal udtagningen straks 
stoppes. 

 
Måleområdet for føleren skal være 0-1000 ppm med en alarmgræn-
se på 100 ppm. Føleren skal kontrolleres efter leverandørens anvis-
ninger mindst 1 gang årligt. Anlægget må ikke drives ved manglen-
de/defekte målere.  

 
10. Drift af anlægget til udtagning af kompressorerne skal ligge indenfor 

køleskabsshredderens driftstider. 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelser, at udtagning af kompressorer med 
de vilkår som vi stiller, vil kunne udføres uden større påvirkning af omgivel-
serne.  
 
Ligeledes vurderes det, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forurening af det eksterne miljø. 
 
Miljøcenter Odense finder det veldokumenteret, at udtagning af kompresso-
rer foretages på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde uden der diffunde-
rer gasser ud i atmosfæren.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
H.J. Hansen har den 6. juli 2007 modtaget godkendelse til shredning af kø-
lemøbler i et nyopført anlæg. Det var her forudsat, at kølemøblerne ankom 
til virksomheden uden kompressorer. Virksomheden ønsker nu, at kom-
pressorerne bliver udtaget på anlægget til shredning. 
 
Udtagning af kompressorer er en del af processen for behandling af køle-
møbler. 
 
Der henvises derfor generelt til godkendelsen af 6. juli 2007, som denne 
godkendelse er et tillæg til. 
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Virksomhedens produktion 
H.J. Hansens generelle produktion er beskrevet i miljøgodkendelsen, date-
ret 31. januar 2000.  
 
Denne beskrivelse vedrører udtagning af kompressorer i forbindelse med 
behandling af kølemøbler. 
 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Virksomheden ligger i Odense Kommune på matr. nr. 21a, Bågø Strand, 
Odense Jorder. 
  
3.2.3 Indretning og drift 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 
 
I modtagehallen ved shredderanlægget til kølemøbler indrettes arbejdssta-
tioner til demontering af kompressorer fra kølemøblerne. Gulvet i modtage-
hallen er befæstiget. 
 
Demontering af kompressorerne foregår med speciel tang, der klemmer og 
klipper ind- og afgangsrørene på kompressor i én arbejdsgang, hvorved 
kølekredsen på kølemøblet samt på kompressorens ind- og afgangsrør luk-
kes. Herefter shreddes kølemøblet (kølemøbelkabinettet) i shredderanlæg-
get. 
 
Kompressoren lægges i dertil egnet emballage og sendes til videre behand-
ling ved godkendt anlæg, hvor kompressoren tømmes for olie.    
 
Procesdiagram ses i bilag 2. 
 
I godkendelsen fra juli 2007 var det hensigten, at miljøbehandlingen skulle 
være delt i 2 trin, hvor trin 1 var forbehandling hvor kompressor udtages og 
kølekredsen suges tom for CFC og kredsens rør lukkes. Yderligere skulle 
der en udtagelse af glas og løs plast fra kølemøblerne.  
 
H.J. Hansen ønsker nu, at kompressorerne udtages i forbindelse med 
shredningen og sendes til tømning på et andet anlæg (Tolderlundsvej 98 i 
Odense).  
 
Ved shredning af kølemøbelkabinetterne fremkommer følgende tre fraktio-
ner: 
 
Jern – færdigvare fraktion til salg     
Skum – destrueres på Fynsværket 
Fraktion til videreforarbejdning på sorteringsanlæg med udtagning af alumi-
nium, kobber, glas og plast.  
 
 

 6 



3.2.4 Luftforurening 
Diffusionssikring af CFC fra kompressor 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at det hovedsageligt bør være en 
sikring af, at CFC ikke diffunderer ud til omgivelserne, der skal fokuseres 
på.  
 
Den specielt konstruerede tang, der klipper kompressoren ud, trykker sam-
tidig rørene sammen på såvel kompressoren som på kølekredsen. Derved 
sikres det, at CFC ikke diffunderer ud i bygningen og videre til det eksterne 
miljø. 
 
Det er vores opfattelse, at CFC bør så vidt muligt suges ud af skabene in-
den de shreddes. Kølemøblerne bør derfor stå oprejst i en periode således 
at gassen kan samle sig i kompressoren. Der stilles derfor vilkår om en op-
holdstid hvor skabene står oprejst. 
 
Tængernes funktionsdygtighed bør kontrolleres jævnligt for at sikre korrekt 
og tæt sammenklemning af kølerørene. Kontrollen bør dokumenteres. 
 
For at sikre, at der ikke diffunderer CFC ud til omgivelserne uden dette regi-
streres, stilles der vilkår om en CFC alarm ved udtagningen, i samme drift-
sopsæt, som de alarmer der er krævet i godkendelsen af juli 2007. 
 
3.2.7 Støj 
Udtagning af kompressorer sker i en bygning, hvor modtagelse af kølemøb-
lerne foregår. Erfaringsmæssigt vil udtagning ikke give anledning til støj af 
væsentligt omfang. 
 
Generelt er støjbidraget fra hele virksomheden på Havnegade, tæt på de 
gældende støjgrænser. Udtagning af kompressorer vurderes ikke at give et 
ekstra bidrag. Udtagning bør foretages i den almindelige driftsperiode for de 
andre anlæg. 
 
3.2.8 Affald 
Processen genererer ikke affald. Kompressorerne transporteres til et andet 
anlæg, der suger dem tomme for CFC. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Processen med udtagning af kompressorer foregår på en sådan måde, at 
der ikke diffunderer gasser ud i omgivelserne. Der findes ikke en såkaldt 
BREF-note på håndtering af kasserede kølemøbler. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Odense Kommune har modtaget et udkast til afgørelse. Der er ikke frem-
sendt bemærkninger. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Virksomheden er underlagt en række love og bekendtgørelser. I godkendel-
sen af 7. juli 2007 er nogle af disse fremhævet. 
 
Godkendelsesbekendtgørelsen2

H.J. Hansens køleskabsshredder hører under punkt K 104 ”shredderanlæg” 
på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Miljøcenter Odense er 
godkendende og tilsynsførende myndighed. 
 
Køleskabsshredderen betragtes i øvrigt som en biaktivitet på H.J. Hansens 
anlæg, hvor hovedaktiviteten er den almindelige shredder (hovedshredder) 
til skrotjern. 
 

VVM-bekendtgørelsen 
Ifølge VVM-bekendtgørelsen3 skal der ved en virksomheds nyanlæg eller 
ved væsentlige ændringer, der er at ligestille med nyanlæg, og når der sam-
tidig er en væsentlig indvirkning på miljøet træffes en afgørelse om VVM 
(Vurdering af Virkning på Miljøet).  
 
Miljøcenter Odense traf en afgørelse om, at der ikke var behov for en VVM-
procedure i forbindelse med behandling, og herunder shredning, af køle-
møbler i juli 2007. 
 
Udtagning af kompressorer betragtes i VVM sammenhæng som ikke væ-
sentlig. Miljøcenter Odense træffer derfor ikke afgørelse om VVM i forbin-
delse med udtagning af kompressorer. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Miljøcenter Odense finder det veldokumenteret, at udtagning af kompresso-
rer foretages på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde uden der diffunde-
rer gasser ud i atmosfæren.  
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens to andre miljøgodken-
delser af 31. januar 2000 og 6. juli 2006, der fortsat er gældende og gives 
under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse 
som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes. 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
3 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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4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan 
ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Naboerne jf. liste 
Odense Kommune, Byplan- og Miljøafdelingen, Nørregade 36-38, 5000 Odense C; oden-
se@odense.dk. 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk. 
Odense Havnevæsen, Londongade 1, 5000 Odense C, Info@odensehavn.dk. 
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N, att. Knud Clemmensen, noah@noah.dk. 
 
 
 
 

5. Bilag 

Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivel-
se 
 

Bilag 2: Procesdiagram 
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