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Wennstromgruppen förvärvar en majoritetsandel i Dansk El & Teknik 

Wennstromgruppen är en ledande leverantör av lösningar och service för bränsleanläggningar i hela 
Norden – vi erbjuder bland annat försäljning av utrustning, reparation i egna verkstäder, möjlighet till 
fjärrsupport, snabb leverans av reservdelar och lokal service via egna servicetekniker stationerade 
över hela Norden. 

Dansk El & Teknik A/S grundades 2004 av Tommy Christensen och har sitt huvudkontor i Odense, 
med filialer i Galten, Glostrup och på Kastrups flygplats. Företaget har i första hand bedrivit elarbeten 
på bensinstationer, men har även serviceavtal med rikstäckande butikskedjor. De senaste åren har 
företaget fokus lagts på energioptimering och utbyggnad av företagets kontrollcenter, som i första 
hand betjänar obemannade fordonstvättar i hela landet. 

Wennstrom och Dansk El & Teknik A/S har haft ett omfattande samarbete i många år på 
bensinstationer och installation av fordonstvättar. 

Ulf Ekelund, vd för Wennstromgruppen säger "Det är ett stort nöje att välkomna Dansk El & Teknik 
A/S till Wennstromgruppen. Dansk El & Teknik har hög kompetens inom videoövervakning, 
elinstallationer av fordonstvättar, LED-belysning och elarbete i övrigt. Vi får nu möjlighet att 
tillsammans med våra danska företag Wennstrom Fuel Systems A/S och Wennstrom Wash A/S 
erbjuda våra kunder ett komplett paket av installations- och servicetjänster." 

Tommy Christensen, vd för Dansk El & Teknik A/S säger "Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av 
Dansk El & Teknik då våra kunder får tillgång till det breda utbud av tjänster som finns i 
Wennstromgruppen. Tillsammans med Wennstrom ska vi öka vårt fokus på laddningsinfrastruktur 
och hybridanläggningar av alla storlekar – ett affärsområde där vi ser stor potential.” Tommy 
Christensen fortsätter som vd för bolaget. 

"Satsningen på Dansk El & Teknik är en viktig del i vår strategi kring nya bränsletyper – vi vill 
positionera oss som en trovärdig partner för nya såväl som befintliga kunder inom 
laddningsinfrastruktur för elfordon. Med vår fusion med Norsk Energiteknik, förvärvet av ELPM i 
Sverige och nu satsningen i Dansk El &Teknik är vi verksamma i hela Norden inom detta område." 
säger Ulf Ekelund.  
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