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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af H.J. Han-

sen Genvindingsindustri A/S’ erhvervelse af Uniscrap A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. januar 2021 en for-

enklet anmeldelse af fusion mellem H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S 

og Uniscrap A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 

3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen ud over 

en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af ge-

byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 27. april 2021. 

 

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver H.J. Hansen Genvin-

dingsindustri A/S 100% af aktierne i Uniscrap A/S fra Scholz Recycling 

GmbH.  

 

Uniscrap A/S er en miljøvirksomhed inden for genvinding af jern- og me-

talskrot. Uniscrap A/S driver fire modtagepladser i Danmark – Taulov, 

Hasselager, Aalborg og Thisted. Derudover har Uniscrap A/S en ’deep 

sea’-terminal på havnen i Fredericia. Uniscrap A/S er en del af Scholz Re-

cycling GmbH, der hører under Chiho Environmental Group – koncernen 

er repræsenteret globalt, og forretningen består af miljøvirksomheder inden 

for genvinding af jern- og metalskrot.  

 

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S modtager jern- og metalskrot fra 

virksomheder, offentlige institutioner, autoophuggere og andre skrothand-

lere. Jern- og metalskrot udspringer eksempelvis fra elektronik, kabler, kø-

retøjer, køleskabe og hårde hvidevarer. H.J. Hansen Genvindingsindustri 

A/S er fordelt over hele landet med 5 pladser i Midt- og Nordjylland, 3 

pladser på Fyn og 2 pladser på Sjælland. Derudover har H.J. Hansen 1 

plads i Malmø. 

 

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. 1.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a og b i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. 

Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel 

er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 

produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 
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heraf, og hvor de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 

25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidli-

gere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en 

eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked om-

fattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de fore-

liggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-

ling, 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. 
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