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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FSN Ca-

pital GP VI Limiteds erhvervelse af enekontrol over John Jensen A/S, 

Kjellerup Group A/S, EL-Team Fyn A/S, Blikkenslagerfirmaet Jesper 

Hansen ApS, MH Elektric A/S, Byens VVS og Blik Odense ApS, A-

Comfort ApS, GL VVS A/S, Alvent A/S, WeCon A/S og Chvvs A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. marts 2023 en forenk-

let anmeldelse af FSN Capital GP VI Limiteds erhvervelse af enekontrol 

over John Jensen A/S, Kjellerup Group A/S, EL-Team Fyn A/S, Blikken-

slagerfirmaet Jesper Hansen ApS, MH Elektric A/S, Byens VVS og Blik 

Odense ApS, A-Comfort ApS, GL VVS A/S, Alvent A/S, WeCon A/S og 

Chvvs 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 udover en 

fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 6. marts 2023. 

 

Ved transaktionernes gennemførsel erhverver FSN Capital GP VI Limited 

gennem Faxe BidCo ApS enekontrol over John Jensen A/S, Kjellerup 

Group A/S, EL-Team Fyn A/S, Blikkenslager-firmaet Jesper Hansen ApS, 

MH Elektric A/S, Byens VVS og Blik Odense ApS, A-Comfort ApS, GL 

VVS A/S, Alvent A/S, WeCon A/S og Chvvs A/S. Med transaktionerne 

oprettes et landsdækkende netværk af installatørvirksomheder under nav-

net InstallatørGruppen. 

 

Faxe BidCo er indirekte enekontrolleret af FSN Capital GP VI Limited, 

som er en kapitalfond med investeringer inden for bl.a. lægemidler, udstyr 

til badeværelser, udvikling af solparker, software, m.v. En anden FSN-

branded fond, FSN Capital V, har bl.a. kontrol over Håndverksgruppen 

Norge AS, der er en koncern bestående af lokale håndværkervirksomheder 

i Danmark, Norge og Sverige, der leverer ydelser inden for overfladebe-

handling, såsom malerarbejde, gulve, fliser og murerarbejde.  

 

John Jensen A/S har autorisation som VVS-installatør og udfører ydelser 

inden for VVS-installationer samt blikkenslagerydelser, herunder bl.a. 

etablering af biovarmeanlæg og varmepumper, tag- og facadearbejde samt 

udførelse af pladearbejder i zink, kobber, aluminium og skifer. 

 

Kjellerup Group A/S udfører, gennem dets tre datterselskaber, Kjellerup 

VVS A/S, Kjellerup VVS Service A/S og Kjellerup Ventilation A/S, ydel-

ser inden for VVS-installationer samt blikkenslagerydelser, herunder bl.a. 
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vedligehold og renovering i relation til gas- og olieinstallationer, bio-

brændselsanlæg samt montering af luft/vand varmepumpe. 

 

EL-Team Fyn A/S har autorisation som elinstallatørvirksomhed og udfører 

ydelser inden for alle typer el-tekniske installationer. Derudover tilbyder 

EL-Team Fyn installation af ladestandere til elbiler og ydelser inden for it-

netværk og lysledere, etablering og vedligehold af adgangskontrol og over-

vågning samt brandsikring. 

 

Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen ApS har autorisation som VVS-instal-

latør og udfører ydelser inden for VVS-installation samt blikkenslager-

ydelser. Herudover tilbyder Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen bl.a. to-

talløsninger på Sjælland i form af ledelse og styring af mindre byggepro-

jekter, ydelser i relation til varmeinstallationer og ventilationsanlæg samt 

facadearbejde i zink og kobber. 

 

MH Elektric A/S er en del af MH Elektric Group A/S. MH Elektric A/S 

har autorisation som elinstallatør og VVS-installatørvirksomhed og udfø-

rer ydelser inden for el, VVS, varmenergi og ventilation, herunder bl.a. 

ydelser inden for sikring og automatløsninger, herunder bl.a. automatisk 

brandalarmering, videoovervågning og tyverisikring. 

 

Byens VVS og Blik Odense ApS har autorisation som VVS-installatør og 

udfører ydelser inden for VVS-installationer samt blikkenslagerydelser. 

 

A-Comfort ApS er kølespecialist og udfører ydelser inden for projektering, 

montage og servicering af kølecentraler til komfort-, industri-, og server-

rum. A-Comfort producerer endvidere rørsystemer til kølecentraler, og A-

Comforts produkter omfatter bl.a. klimaanlæg, køling til ventilationsanlæg 

og varmepumper. 

 

GL VVS A/S har autorisation som VVS-installatør og udfører ydelser in-

den for VVS-installationer og blikarbejde. GL VVS ejer datterselskaber 

GL Ventilation og Facade ApS, der udbyder montage af ventilationsanlæg, 

tag og facade, samt beslægtede opgaver, bl.a. i relation til køle- og ventila-

tionssystemer, samt teknisk isolering. 

 

Alvent A/S er leverandør af ventilationsløsninger og udfører ydelser inden 

for ventilation samt rådgivning inden for energioptimering og totalentre-

priser. Alvent A/S har eneret på at forhandle ELUW Ventilationsstyring. 

 

WeCon A/S har autorisation som elinstallatør og er en IT-infrastruktur-

virksomhed, som installerer fiber- og kobbernetværk til datakommunika-

tion. WeCon tilbyder ydelser inden for bl.a. installation af fiber og har 

kompetencer indenfor bl.a. energioptimering. 
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Chvvs A/S har autorisation som VVS-installatør og udfører VVS-installa-

tioner, herunder energioptimering. Herudover tilbyder Chvvs A/S bl.a. 

også internetbaseret overvågningsløsninger af varmecentraler. 

 

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 

heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 

pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere 

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

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

tende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de forelig-

gende 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. 
 

 
 


