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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Marius 
Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og 
Perma ApS 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. juli 2020 en forenk-
let anmeldelse af Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over 
FKSSlamson A/S og Perma ApS, 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 dokumen-
tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 
den 23. juli 2020. 
 
Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Marius Pedersen A/S 
ved en aktie- og anpartsoverdragelse alle kapitalandele i hhv. FKSSlam-
son A/S og Perma ApS. 
 
Marius Pedersen A/S driver virksomhed indenfor affalds- og ressourcein-
dustrien, herunder overordnet i) en række serviceydelser i forbindelse 
med håndtering af affald og genanvendelse, herunder slamsugning, ii) 
produktion i forbindelse med forbehandling og sortering af affald, iii) 
handel med genanvendelige ressourcer og affald samt iv) drift af en min-
dre entreprenørafdeling. 
 
FKSSlamson A/S driver virksomhed indenfor kloakservice, herunder 
overordnet i) slamsugning & spuling, ii) TV-inspektion af kloaklednin-
ger, iii) industriservice, herunder industrispuling, tørstof-sugning, tryk-
prøvning af tanke, iv) tømning af KSA-anlæg (Kombineret Slamsuger- 
og Afvandingsanlæg) og v) No-dig ledningsvedligeholdelse. 
 
Perma ApS driver virksomhed med udlejning af primært erhvervsejen-
domme, primært til FKSSlamsom A/S. 
 
Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 
overstiger 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), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusio-
ner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markeds-
andel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det 
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samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller 
en del heraf.  
 
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning til indsigelser, 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. 
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