
Via Venture Partners investerer i miljøvirksomheden EnviDan 
Kapitalfonden Via Venture Partners har sammen med ledende medarbejdere købt miljøvirksomheden 

EnviDans nuværende ejere ud med henblik på at sikre den fortsatte vækst og udvikling i virksomheden. 

 

Via Venture Partners, som er ejet af ATP, har valgt at investere i EnviDan, og dermed skabe grobund for at 

fortsætte den vækst, som virksomheden har haft i en årrække. Aftalen skal endeligt godkendes af 

Konkurrencestyrelsen, inden den træder i kraft. 

EnviDan har hidtil været ejet af de tre stiftere, Simon Boel, Jan Tryk og Søren Brønd, som startede EnviDan 

som rådgivende ingeniørvirksomhed i 1995. Virksomheden, der i dag har 175 medarbejdere bredt ud over 

landet og en mindre afdeling i Sverige, arbejder udelukkende inden for miljøområdet med 

specialistkompetencer inden for spildevandsrensning, klima- og afløbsteknik, vandindvinding og -

distribution samt biogas og fjernvarme.  

Jan Tryk, sælger og afgående bestyrelsesformand siger: ”EnviDan er en vidensvirksomhed, og vi har altid 

været på det rene med, at vores værdi er knyttet op på den viden og de kompetencer vores medarbejdere 

bringer til bordet. Derfor har det også været essentielt for os at finde en ny ejer, som har erfaring med 

’people-based virksomheder’. EnviDan har en unik og stærk virksomhedskultur, som har skabt grundlaget 

for vores succes, og den kultur kommer også til at være fundamentet for den fortsatte udvikling.” 

 

Velforberedt generationsskifte 

De tre stiftere af EnviDan har gennem flere år forberedt generationsskiftet hvor Morten Fjerbæk allerede i 

2012 overtog tøjlerne som administrerende direktør. To af de tre grundlæggere af EnviDan, Jan Tryk og 

Simon Boel, slutter i EnviDan i forbindelse med salget til VIA. Jan Tryk siger: ”Vi har længe vidst, at vi 

ønskede at træde tilbage som ejere og har derfor i god ro og orden fået nye folk kørt ind på nøglepositioner 

i virksomheden. VIA overtager således del-ejerskabet af en forretning i fuld drift, og vores exit bliver derfor 

meget udramatisk”. Den sidste stifter, Søren Brønd, fortsætter i virksomheden. 

 

En god dag for et stærkt hold 

”Det er en god dag for EnviDan”, slår administrerende direktør Morten Fjerbæk fast.  ”Vi skulle ud og finde 

en løsning på generationsskiftet, og med VIA som med-aktionær har vi på én gang fået løst den udfordring 

og samtidig fået tilført den viden og kapital, som kan bringe os videre. EnviDan har hele tiden haft en 

fremadstræbende udviklingsplan, og jeg er overbevist om, at vores faglighed og markedsposition 

kombineret med VIA´s strategiske fokus og finansielle kapabilitet, vil betyde et endnu stærkere EnviDan 

fremadrettet.” 

EnviDans ledende medarbejdere har investeret i virksomheden sammen med Via Venture Partners, og det 

er selvfølgelig fordi, man også internt i ledelsen tror på, at dette er den rigtige vej at gå. Ledelsen i EnviDan 

vil blandt andet være garant for EnviDans virksomhedskultur, som er stærkt medvirkende til virksomhedens 

succes.  



”Vi arbejder systematisk med at sikre, at vores medarbejdere har de bedste vilkår for at udnytte deres 

potentiale” fortæller Morten Fjerbæk, der som et synligt bevis på den stærke virksomhedskultur beretter, 

at såvel arbejdsglæde som loyalitet i EnviDan scorer meget højt i de medarbejdertilfredshedsundersøgelser, 

som virksomheden gennemfører med faste intervaller. ”En engageret og fagligt dygtig medarbejderstab 

kombineret med nærheden til kunderne er nemlig vores bedste våben i kampen om markedsandele i 

forsyningssektoren, der er vores primære kundesegment” fortsætter Morten Fjerbæk. 

 

Via Venture Partners tror på at udvikle viden 

Via Venture Partners kommer med en solid forretningsmæssig ballast, og har, med deres professionelle 

tilgang til at drive forretning, de værktøjer, som skal til for at løfte EnviDan til det næste niveau. Jakob 

Rybak-Andersen fra Via Venture Partners siger: ”Vi er overbevist om, at EnviDan bliver en god investering. 

EnviDan har en sund økonomi, en bred og meget spændende kundegruppe og et fantastisk stærkt fagligt 

fundament, som vi mener, kan løfte EnviDan til næste niveau. Forsyningssektoren er i gang med en 

omfattende konsolidering og vil udvikle sig betydeligt de næste mange år og vi vil som ejere være med til at 

sikre et stærkt EnviDan som kan opfylde de krav vi forventer at møde i fremtiden fra vores kunder. Vi har i 

salgsprocessen talt med mange i markedet og konstaterer, at der er en tydelig efterspørgsel på EnviDans 

viden, samt ikke mindst den måde EnviDan arbejder med sine kunder på. EnviDan har med afsæt i 

fagligheden udviklet en lang række værdiskabende it-løsninger til forsyningsselskaberne. Med vores store 

erfaring med softwarevirksomheder håber vi på at kunne hjælpe EnviDan med at indfri det store potentiale, 

vi ser på dette område” slutter Jakob Rybak-Andersen. 

 

Kontakt: 

Jakob Rybak-Andersen, Partner, Via Venture Partners, mobil 29401719, email: jra@viaventurepartners.com 

Jan Tryk, afgående bestyrelsesformand, EnviDan, mobil 40377218, email: jxt@envidan.dk 

Morten Fjerbæk, Administrerende direktør, EnviDan, mobil 40461718, email: mof@envidan.dk 

 

Fakta: 

EnviDan Gruppen: EnviDan Gruppen har 175 medarbejdere fordelt på kontorer i Silkeborg, Kastrup, 

Aalborg, Aarhus, Lund og Gøteborg. Selskabet er specialister inden for vand, spildevand, biogas og 

fjernvarme og omsatte i regnskabsåret  2014/15for 190 mio. DKK med et EBITDA resultat på 16 mio. DKK. 

Via Venture Partners: Via Venture Partners er en førende private equity fond i Norden med fokus på 

teknologi og servicevirksomheder. Via Venture Partners Fund I & II K / S er begge datterselskaber af ATP, 

der har bidraget med 99,8% af aktiekapitalen i de to fonde (DKK 2 milliarder i alt). Den resterende kapital er 

investeret af medarbejderne i Via Venture Partners A/S. Via Venture Partners A/S er administrationsselskab 

for fondene. Via Venture Partners investerer enten alene – primært i små og mellemstore virksomheder 

med en omsætning på DKK 75 millioner til DKK 750 millioner – eller sammen med ATP (primært større 

transaktioner). ATP’s formue udgør DKK 704 milliarder. 
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