
 
 
 
 
 

 

Wennstromgruppen har pr. 30. september 2020 købt en majoritetspost i Dansk EL & Teknik A/S. 

Wennstromgruppen er en førende leverandør af løsninger og service til brændstofanlæg i hele 
Norden – og tilbyder blandt andet salg af udstyr, reparation på egne værksteder, mulighed for 
fjernsupport, hurtig levering af reservedele og lokal service fra en stor skare af egne service teknikere 
fordelt i hele Norden.   

Dansk El & Teknik A/S blev stiftet i 2004 af Tommy Christensen og har sit hovedkontor i Odense, med 
afdelinger i Galten, Glostrup og Kastrup Lufthavn. Virksomheden har primært beskæftiget sig med el-
arbejde på benzinstationer i Danmark, men har også flere serviceaftaler med landsdækkende 
retailbutikker. Gennem de seneste år har virksomheden fokuseret blandt andet på energioptimering 
gennem salg af LED belysning og udvidelse af virksomhedens kontrolcenter, som primært servicerer 
ubemandede vaskeanlæg over hele landet.    

Wennstrom og Dansk El & Teknik A/S har haft et vidtgående samarbejde gennem mange år på benzin 
stationer og installation af vaskeanlæg. 

Ulf Ekelund, Direktør i Wennstromgruppen udtaler ”Det er en stor glæde at kunne byde Dansk El & 
Teknik A/S velkommen i Wennstromgruppen. Dansk El & Teknik A/S har stærke kompetencer 
indenfor video overvågning, elinstallationer på vaskeanlæg, LED- belysning og el-arbejde generelt. 
Jeg ser et stort potentiale ved et øget samarbejde på installationer og service med vore Danske 
selskaber Wennstrom Fuel Systems A/S og Wennstrom Wash A/S. Vi får nu mulighed for at tilbyde 
vore kunder en komplet pakkeløsning på flere områder og vi ønsker med dette, at skabe en synergi 
der kommer vore kunder til gavn.”     

Tommy Christensen, Direktør i Dansk El & Teknik A/S udtaler ”Dette er et vigtigt skridt i udviklingen 
af Dansk El og Teknik A/S – vi vil nu kunne tilbyde vore kunder adgang til den brede palette af ydelser 
som findes i Wennstrom gruppen, og vi kommer til i samarbejde med Wennstrom at øge vort fokus 
på lade infrastruktur og hybridanlæg i alle størrelser – et forretningsområde, som vi ser stort 
potentiale i. Derudover glæder det mig, at vi gennem Wennstrom gruppen får adgang til at sælge 
vore ydelser og produkter til hele Norden.” 
Tommy Christensen fortsætter som direktør i Dansk El & Teknik A/S 

”Investeringen i Dansk El & Teknik A/S er en vigtig del i vores strategi omkring nye brændsels typer – 
vi ønsker at positionere os som en troværdig partner for nye såvel som eksisterende kunder indenfor 
dette område – i første omgang indenfor elektrisk lade infrastruktur. Med vores fusion med Norsk 
Energiteknik, købet af ELPM i Sverige og nu investeringen i Dansk El og Teknik A/S er vi aktive i hele 
Norden på dette område.” siger Ulf Ekelund.   
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