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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af M.J. 
Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S 
sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. marts 2021 en for-
enklet anmeldelse af M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskon-
trol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVA-
LITET.DK 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, ud over 
en fuldstændig anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 16. marts 2021.
 
Transaktionen indebærer, at M.J. Eriksson Holding A/S og KVALI-
TET.DK ApS opnår fælleskontrol over LM Byg A/S og BNS A/S. M.J. 
Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS har i forvejen fælleskontrol 
over Pihl & Søn A/S. M.J. Eriksson Holding A/S erhverver med transakti-
onen en ejerandel på 16,5 % i den samlede LM Byg-koncern (pt. bestående 
af LM Byg A/S, BNS A/S og Pihl & Søn A/S) og opnår en række rettighe-
der gennem en ejeraftale indgået mellem parterne.
 
M.J. Eriksson Holding A/S er gennem sine datterselskaber aktiv på marke-
det for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark og Sverige. M.J. Eriksson 
Holding A/S har særligt aktiviteter inden for anlægsarbejder, hvilket vil 
sige jord-, afvandings-, funderings- og kloakarbejder samt infrastruktur-
projekter som veje, jernbaner, forsyningsledninger, klimasikring og hav-
neudvidelser. M.J. Eriksson Holding A/S udfører derudover betonarbejder 
i Jylland i forbindelse med anlægsprojekter, eksempelvis støbning af fun-
damenter. M.J. Eriksson Holding A/S har desuden begrænset udlejning af 
entreprenørmateriel, primært i form af kraner. M.J. Eriksson Holding A/S 
ejer derudover 45 % af KW Betonteknik A/S, der udfører betonarbejder på 
Sjælland.
 
KVALITET.DK ApS ejer 90% af og har pt. enekontrol over LM Byg A/S 
og BNS A/S, mens KVALITET.DK ApS ejer 68,34% af Pihl & Søn A/S, 
der er underlagt fælleskontrol med M.J. Eriksson Holding A/S. Alle tre 
selskaber er aktive på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark 
med fokus på nybyggeri; LM Byg A/S udfører nybyggeri, Pihl & Søn A/S 
og BNS A/S fungerer begge som styringsentreprenører.
 
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
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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.
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