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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af oprettelse 

af joint venture i Sydeuropa af Scanmetals A/S og Meldgaard Holding 

UK Ltd. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. oktober 2022 en for-

enklet anmeldelse om etablering af et joint venture mellem Scanmetals A/S 

(”Scanmetals”) og Meldgaard Holding UK Ltd. (”Meldgaard”), jf. konkur-

rencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 

12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse 

har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fri-

sterne begyndte at løbe den 14. oktober 2022. 

 

Transaktionen vedrører etablering af et selvstændigt fungerende joint ven-

ture, der på varigt grundlag skal servicere og samarbejde med affaldsfor-

brændingsanlæg (WtE plants) i Sydeuropa om genbrug af metal fra den 

aske, der produceres i forbindelse med anlæggenes drift, også betegnet 

IBA (Incinerated Bottom Ash). 

 

Scanmetals og Meldgaard er begge aktive inden for genindvinding af me-

taller fra affaldsforbrændingsanlæg. Genindvindingsprocessen foregår i to 

trin, hvor første trin ("IBA-treatment") indebærer, at jernholdige metaller 

udskilles fra forbrændingsasken, mens andet trin ("non-ferrous treatment") 

indebærer, at ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber og 

zink) udskilles. 

 

Scanmetals har særlig ekspertise inden for non-ferrous treatment, men har 

ingen aktiviteter inden for IBA-treatment. Aktiekapitalen i Scanmetals er 

ejet af et antal investorer, herunder ledende medarbejdere i selskabet, samt 

Kirk Kapital A/S indirekte gennem Kirk Kapital Strategic Investment A/S. 

 

Meldgaard er aktiv inden for begge trin af genindvindingsprocessen af me-

taller, men har særlig ekspertise inden for første trin (IBA-treatment). 

Meldgaard ejer et stationært IBA-behandlingsværk i Kolding og har der-

udover mobile IBA-behandlingsværker i Europa, der kan flyttes med last-

bil eller skib. Meldgaard er desuden aktiv på en række øvrige områder in-

den for affaldshåndtering og genindvinding af andre materialer end metal-

ler. Meldgaard er ejet i fællesskab af Meldgaard Holding A/S og direktøren 

i selskabet Meldgaard Recycling A/S, hvori Meldgaard Holding A/S be-

sidder 50% af aktiekapitalen. 
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Scanmetals og Meldgaard vil gennem joint venturet  opdyrke et marked for 

genindvinding af metaller fra forbrændingsaske i Sydeuropa, hvor joint 

venturet vil kunne tilbyde en løsning, der omfatter begge trin i processen 

for genindvinding af metaller fra affaldsforbrændingsanlæg. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-

stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller flere virksomheder er-

hverver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver – eller forventes 

at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang. Idet fusionen 

på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsi-

gelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en 

forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 

 


