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Ledelsesberetning

”Jeg er stolt, fordi vi i EnviDan har trodset
de mange forandringer og via en meget
dedikeret indsats i den grad er lykkes med
at holde fokus på det vi gør bedst, nemlig at
lave værdiskabende løsninger i samarbejde
med vores kunder.”

Rekordregnskab i
forandringens vinde
For EnviDan har 2015/16 stået i
forandringens tegn: Nyt ejerskab med
ATP-ejede VIA Venture Partners som
hovedinvestor, farvel til to af tre stiftere,
ny bestyrelse, fusion af de danske driftsselskaber, opkøb i Norge og Sverige,
opstart af nye forretningsområder samt
implementering af nyt projekt- og økonomistyringssystem, blot for at nævne nogle
af de mange ting, vi har været igennem i
det forgangne år.
I dette årsmagasin kan jeg der til trods
berette om det bedste regnskab, vi har
præsteret i EnviDans historie med en
omsætning tæt på 200 mio. kr. og et
resultat efter skat på 12,8 mio. kr. Det
gør mig på en gang fantastisk stolt og
meget ydmyg. Stolt, fordi vi i EnviDan
har trodset de mange forandringer og via
en meget dedikeret indsats i den grad er
lykkes med at holde fokus på det vi gør
bedst, nemlig at lave værdiskabende løsninger i samarbejde med vores kunder.
Ydmyg, fordi jeg ved at resultatet er skabt
af vores nu tæt på 200 medarbejdere,
som brænder for deres arbejde, men
som vi kun har, hvis vi til stadighed kan
tilbyde en arbejdsplads hvor medarbejderne trives og kan bidrage til at gøre en
forskel. I dette årsmagasin kan du møde
et lille udsnit af disse medarbejdere, som
fortæller om deres funktion og om det at
arbejde i EnviDan.
Nye ejere, nye målsætninger,
samme virksomhed
Regnskabsåret er første kapitel i
EnviDans æra som kapitalfondsejet
virksomhed, en æra hvis vision, mission
og målsætninger er beskrevet i vores
udviklingsplan ”EnviDan 2.0”. Som titlen
på udviklingsplanen indikerer, er det en

ny retning men baseret på, at det er samme virksomhed, samme medarbejdere
og samme innovative og agile tilgang til
projektløsningerne, som skal drive udviklingen i samarbejde med vores kunder.
Vækst er fortsat på dagsordenen, og den
skal i EnviDan 2.0 ske på det skandinaviske marked. Vi er allerede i fuld gang
med at realisere vores visioner og er med
opkøbet af Momentum i Norge og med
øget fokus på Purenova i Sverige godt
i gang med at rulle vores skandinaviseringsstrategi ud. Det er således vores
vision, at vi skal udnytte vores stærke
position på det danske marked til at blive
en markant spiller i hele Skandinavien.
Medarbejdere - kunder - samfund
EnviDan 2.0 baserer sig fortsat på vores
grundlæggende filosofi om, at dygtige og
engagerede medarbejdere er grundlaget
for at have glade og tilfredse kunder, og
at det er i mødet mellem disse, at vi kan
lave værdiskabende løsninger til glæde
for hele samfundet. I det kommende år
glæder vi os til at få realiseret vores visioner om at forstærke fodfæstet i Sverige
og Norge, men i høj grad også til at videreføre de gode projekter og samarbejder
vi har på det danske marked inden for
alle vores forretningsområder.
Du kan i dette magasin læse om alle tre
elementer i vores udviklingsplan – medarbejdere, kunder og samfund - krydret med
nøgletal fra det forgangne regnskabsår
samt nogle spændende cases, som fortæller lidt om det, vi laver til daglig.
Rigtig god læselyst
Morten Fjerbæk, Adm. direktør
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året i tal
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Vejen til gode løsninger
er belagt med dialog
egenskaber, som vi gør vores bedste for
at leve op til i den daglige opgaveløsning,
og derfor er det også glædeligt, at vores
kunder kan se EnviDan i den beskrivelse.
Det gode resultat betyder ikke, at vi læner
os tilbage og lader stå til. Vi er bevidste
om, at der også er plads til forbedring, og
netop den nære kundedialog vil være et
fokusområde for os i det kommende år.
EnviDan har oplevet en stor vækst i de
seneste år, men føler os stadig selv som
Danmarks mindste store rådgivningsvirksomhed. Vi kender vores kunder og deres
behov. Sådan har det altid været, og
sådan skal det fortsat være, selvom vi nu
er flere til at tage dialogen.

Når man spørger, får man svar
Vi har dagligt værdiskabende dialoger
med vores kunder, og det er i den dialog,
vi bliver klogere på, hvad vi gør godt,
og hvor vi kan gøre det endnu bedre. I
foråret 2016 gennemførte vi yderligere
en spørgeskemaundersøgelse, for at få
et samlet billede af kundernes syn på
EnviDan anno 2016. Vi fik mange gode
og konstruktive input, og er glade for at
undersøgelsen overordnet viser en stor
tilfredshed med EnviDan bredt i vores
kundekreds.
Kunderne mener, at vi er innovative, engagerede, en god samarbejdspartner og
eksperter inden for vores felt. Alt sammen
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HVOR TILFREDS ER DU MED SAMARBEJDET MED ENVIDAN? (PCT)

Nej

Senest har vi i begyndelsen af 2016
taget endnu et skridt i retningen af at
tage hånd om hele vandets kredsløb
ved at etablere et stærkt team med ekspertise inden for Natur & Vandløb, som
sammen med vores mange specialister
på klima-, modellerings- og vandforsy-

ningsområdet leverer tværfaglige løsninger fra øverste hylde.

Ja

EnviDan har igen i år løst en lang række
spændende opgaver for vores danske
og svenske kunder. I Danmark fortsætter konsolideringen, og flere og flere
forsyningsselskaber arbejder på tværs
af forsyningsarter. Dette medfører øget
kompleksitet og stiller større krav til vores
tværfaglighed og betyder, at vi i år har
spidset blyanten endnu mere i forhold til
at sætte de rigtige tværgående hold, som
gør, at vi kan levere helhedsorienterede
løsninger til vores kunder.
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Det siger
vores medarbejdere
Nils, Mette, Kim og Stefan arbejder alle 4 i EnviDan.
Her fortæller de om deres erfaringer med EnviDan som
arbejdedsplads.
Hvad er din funktion i EnviDan?
Nils: Jeg er projektleder inden for rent
vand. I min hverdag arbejder jeg på tværs
af de fleste afdelinger, og bruger en del
tid på udvikling.
Mette: Jeg kan meget snart fejre 1-års
jubilæum som projektingeniør i EnviDan,
hvor jeg arbejder med hydraulisk modellering samt klimatilpasning.
Kim: Primært fungerer jeg som projektleder inden for afløbsplanlægning. Endvidere er jeg en del af EnviDans mentorkorps,
der skal sikre, at nyansatte medarbejdere
hurtigt finder sig til rette i virksomheden.
Endelig er jeg Aalborg-kontorets repræsentant i EnviDans virksomhedsgruppe.
Stefan: Som systemudvikler i EnviDans
Portalafdeling arbejder jeg med alle faser
i mange forskelligartede softwareprojekter. Her arbejder jeg med alt fra idéudvikling, nyudvikling, drift, vedligehold og
support af de softwaremoduler der indgår
i EnviPortalen.
I de mange funktioner kommer jeg ud i
alle hjørner af softwareudviklingen, og
ikke mindst samspillet mellem kunden,
kollegerne, computeren, brugerfladen,
databasen, ”motoren” på serveren,
databasen og til sidst slutbrugeren af
produktet.
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Hvad arbejder du med lige nu?
Nils: Lige nu beskæftiger jeg mig med, at
optimere energiforbrug for vandværker,
som er en del af projektet med intelligent
kildepladsstyring.
Mette: Jeg arbejder med flere forskellige
projekter, f.eks. et spændende projekt,
hvor vejbede skal håndtere dele af
regnvandet fra vejen i et villakvarter. Da
implementering af LAR-elementer stadig
er forholdsvis ny praksis i branchen, står
vi overfor nogle andre udfordringer end
normalt, og det synes jeg er sjovt og
motiverende at arbejde med. Jeg arbejder
også med afløbsmodellering, hvor vi
lige nu håndterer måledata, der skal
anvendes til at kalibrere modeller for et
større opland, som vi tidligere har sat op
i MIKE Urban. Netop alsidigheden i mine
arbejdsopgaver, synes jeg er med til at
gøre arbejdet interessant.
Kim: Aalborg Kloak A/S har travlt med
at leve op til vandplanernes krav, og i
den forbindelse får de god assistance
fra EnviDan. Lige nu er vi i gang med
at separatkloakere bl.a. Vestbjerg, Sdr.
Tranders og Nørresundby, hvor jeg er
ansvarlig for planlægningen.
Stefan: Oftest arbejder vi på flere projekter samtidigt, men netop i disse dage
har vi en situation, hvor jeg udelukkende
sidder med spændende opgaver i forbindelse med et vejrradarprojekt. Projektet
går ud på at overføre data fra vejrradar,
der står placeret i Aalborg til EnviPortalen, hvor data arkiveres og behandles.

”Når vi gør ting i EnviDan, så gør vi tingene
ordentlig – og det gælder fagligt såvel som socialt”.
Kim Skals, Civilingeniør

Projektet gør det muligt for forsikringsselskaber og almindelige borgere at se hvor
meget det har regnet i Aalborgområdet,
via internettet. Det minder meget om den
måde vejret bliver vist på TV.
Hvad er det bedste ved at arbejde i
EnviDan?
Nils: Der er et fint sammenhold mellem
kolleger, som støttes af EnviDans ledelse. Lige nu har jeg brækket min skulder,
hvilket gør dagligdagen lidt anderledes.
Her prøver EnviDan mange forskellige tiltag, for at gøre min hverdag så problemfri
som muligt.
Mette: En af de bedste ting ved at være
i EnviDan er den flade ledelsesstruktur, der er medvirkende til at skabe en
kultur, hvor der er plads til åben og ærlig
kommunikation, og alles input tages i
betragtning, også selvom man er grøn på
arbejdsmarkedet. Jeg synes, det skaber
rigtig gode rammer for at kunne udvikle
sig, og så motiverer det til at tage ansvar i
opgaverne. Men det bedste er mine gode
kollegaer, der er dygtige og gode samarbejdspartnere, men også gør det sjovt at
gå på arbejde.
Kim: Det bedste ved at være hos
EnviDan er, at vi er spydspids inden for
mit arbejdsfelt, hvilket fører en række
privilegier med sig.
• Vi er kundernes foretrukne samarbejdspartner, og vi får derfor lov til at deltage 		
i en lang række forskellige projekter, som
andre rådgivere kun kan misunde os.
• Vi er engageret i afløbsbranchen og

deltager i mange udviklingsprojekter.
Selv har jeg gennem mit samarbejde med
Danva arbejdet med deres uddannelsesprogram, og haft rig mulighed for at
opdyrke et bredt netværk og mange tætte
relationer på tværs af landet.
• Vores gode ry og store engagement på
uddannelsesinstitutionerne betyder også,
at EnviDan kan rekruttere de dygtigste
ingeniører fra universiteter og ingeniørakademier. De seneste år har vi i Aalborg
ansat mange dygtige unge ingeniører, og
det er ganske enkelt en fornøjelse.
Stefan: Der er gode forhold hos EnviDan,
både på det faglige og det sociale område. Jeg trives med arbejdsopgaverne, da
omfanget af arbejde er meget passende.
Fagligt finder jeg det motiverende at blive
udfordret med spændende og meget
forskelligartede opgaver. At lykkes med
at udvikle software, der giver værdi, giver
en god følelse. Ligesådan at kunne følge
et projekt igennem alle faserne, fra idé til
produktion.
Jeg tænker at det er vigtigt for alle at
have indflydelse på eget arbejde, og
mærke at man bliver hørt. Ved regelmæssige møder og i den daglige kommunikation med ledere og kollegaer bliver alle
ideer hørt. Der kan være kortere perioder
med travlhed. Lederne er gode til at minde os om at holde fri – de ved godt, hvor
vigtigt det er at brænde for opgaverne,
uden at brænde ud.
Firmaets placering midt i Silkeborg, med
skov til alle sider er en ekstra gevinst

Nils
Bischoff
EnviDaner siden:
August 2014
Uddannet:
Civilingeniør

Mette Nygaard
Rasmussen
EnviDaner siden:
Oktober 2015
Uddannet:
Miljøingeniør

Kim
skals
EnviDaner siden:
Juni 2012
Uddannet:
Civilingeniør

stefan
thordarson
EnviDaner siden:
September 2014
Uddannet:
Ingeniør
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oven i hatten. Her er det oplagt med en
cykeltur eller løbetur lige efter arbejdet.
Der er desuden mange personalearrangementer, og her er noget for alle, både
fester, kulturelle- og sportsarrangementer. Sidst afholdte personaleforeningen
Adventurerace i forbindelse med sommerfesten, med løb, cykling, kajak og flere
sjove udfordringer i Silkeborgskovene- og
søerne.
Hvordan vil du beskrive ånden i
EnviDan?
Nils: Ånden i EnviDan er for mig, at vi er
én stor familie. Man er en del af noget
større, uden at forsvinde i mængden. Og
så er der stor mulighed for at fordybe sig i
udviklingsprojekter i EnviDan.
Mette: Der er uden tvivl en meget positiv
ånd i EnviDan. Det er et rart sted at
være, med et stærkt sammenhold og god
stemning. Der er altid plads til spørgsmål,
og så er der altid hjælp at hente blandt
mine kolleger.
Kim: Når vi gør ting i EnviDan, så gør vi
tingene ordentligt – og det gælder fagligt
såvel som socialt.
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Stefan: Det jeg allerbedst kan lide ved
ånden i EnviDan, er pionerånden. Hos
EnviDan bliver der arbejdet meget med
innovation, og på en måde der virkelig
virker i virkeligheden!
Innovationen motiverer kollegerne til at
tænke konstruktivt og det har skabt flere
nye produkter. På firmaets intranet findes
”Tanken”, hvor alle medarbejdere kan
skrive om deres idéer til nye produkter,
og her kan andre medarbejdere supplere/
brainstorme på ideen.
EnviDanånden er venlig og rar, så man
hurtigt føler sig godt tilpas som ny medarbejder.
Hos EnviDan er afstanden fra ord til
handling ofte kort, ”Just-Do-It” og ”Keep
It Simple” bliver ofte praktiseret, og ofte
har jeg tænkt, og sagt; ”hold da op, det
var hurtigt”.

En solstrålehistorie
fra egne rækker
”Selvom Marianne ikke har fået stress i
EnviDan, er vi glade for, at vi har kunnet
hjælpe hende tilbage på arbejdsmarkedet.”

I en travl branche gør vi, hvad vi kan for
at holde balancen mellem arbejde og
fritid, og hos EnviDan har vi oplevet den
glæde at kunne hjælpe en ingeniør med
en stressrelateret depression tilbage til
arbejdsmarkedet. Marianne kom til os
efter halvandets års sygemelding med
stress, og har med små skridt kæmpet
sig tilbage til en normal hverdag. Dette er
solstrålehistorien om Marianne. En historie om, hvordan Marianne manglede flere
timer i døgnet, hvordan det tvang hende
væk fra arbejdsmarkedet – og hvordan
hun banede sig vejen tilbage.

Marianne Halkjær Knudsen er 35
år, civilingeniør i miljøteknologi og
bosiddende i Thorsø med sin søn
Benjamin.
I fritiden spiller Marianne divisionshåndbold i Hammel.

Marianne blev hurtigt en del af afløbsteamet i Silkeborg, og i samspil med
teamleder Jan Grønning, fandt Marianne
lige så stille tilbage til hverdagen.
Teamleder Jan Grønning: Jeg er virkelig
imponeret over Mariannes kampgejst og
vilje til at komme tilbage, og det giver jo
også stor værdi for os, at få en dygtig
ingeniør i gang igen.

Ramt af stress
I halvandet år var Marianne nede med
stress efter et stort arbejdspres og flere
opgaver, end hun kunne nå. I dag er hun
kommet stærkt tilbage efter sit sygdomsforløb, og har været fuldtids- og fastansat
EnviDaner siden maj 2016.

Vi har alle et ansvar
Alle træer kan vælte, hvis det blæser
kraftigt nok, og som virksomhed skal vi
være med til at vande træet, så det kan
rejse sig igen. Som branche har vi behov
for kompetent arbejdskraft, og i EnviDan
har vi nu fået en dygtig medarbejder, som
løser sine opgaver helt på lige fod med
sine kolleger, og er glad samtidig. Det er
en af vores store succeser i det forgangne år.

Mariannes hverdag ramlede i efteråret
2013 og resulterede i et længerevarende sygdomsforløb, hvor kampen for at
komme tilbage til arbejdsmarkedet har
været lang og hård. Marianne har dog
hele tiden haft et brændende ønske om at
komme tilbage til det ’normale’ liv igen, og
i foråret 2015 tog hun kontakt til EnviDan,
og fortalte åbent om sin situation.

Marianne Halkjær Knudsen: Det er ikke
helt let at stille sig op og fortælle, hvor
langt nede man har været. Men jeg
gør det, fordi jeg gerne vil vise andre
stressramte, at der er en vej tilbage, og
fordi jeg gerne vil vise andre virksomheder som EnviDan, at det godt kan betale
sig at investere i personer, der har været
igennem et sygdomsforløb.

Marianne var fast besluttet på, at få et
praktikforløb, og startede i praktikken
2 x 3 timer om ugen.
Årsmagasin 2015/16 9

samfund
Presset på den danske vand- spildevands- og energisektor har aldrig været større, og vi er overbeviste om,
at højere energieffektivitet, en øget klimaindsats og bedre ressourceudnyttelse er vejen til et bedre miljø og en
effektiv forsyningssektor, som giver værdi for samfundet
på flere parametre.
Vores løsninger er med til at forbedre
vandmiljøet og spare på energien. Det er
kernen i vores forretning, men vi skaber
også arbejdspladser og vækst til gavn
for samfundet, og vi mener ikke, at der
er tale om modsatrettede interesser.
Tværtimod mener vi, at den danske vandog energisektor, på én og samme tid kan
effektivisere, nå klimamålene og være en
katalysator for udviklingen af teknologier
og løsninger, som kan sælges udenfor
Danmarks grænser. Selv ser vi store
ligheder i tilgangen til vand- og spildevandshåndteringen på det skandinaviske
marked, og ser frem til at øge synergierne og videndelingen på tværs af vores
danske, norske og svenske kontorer i de
kommende år.
Cirkulære økonomi
Den cirkulære økonomi er for alvor
kommet på dagsordenen og udråbt som
nøglen til vækst, og der bliver fra politisk

Udbygning af Egå Renseanlæg

10 Årsmagasin 2015/16

hold talt meget om grøn omstilling og
grønne ambitioner. Det er vi glade for, for
vi har i mange år genanvendt ressourcerne i vores løsninger, ved blandt andet
at producere biogas og køre slam på
landbrugsjord. Det er derfor naturligt for
os at tænke i genanvendelse, og vi ser
ressourceudnyttelse i forsyningssektoren,
som omdrejningspunktet for en række nye
synergier på tværs af forsyningsområder.
Projektet med udbygningen af Egå
Renseanlæg, som EnviDan er totalentreprenør på, er et godt eksempel på, hvordan vi anvender cirkulær økonomi i vores
løsninger. Her har vi ændret produktionssymbiosen, og skabt et renseanlæg,
der netto producerer mere energi end,
der bruges. Forventningen er at renseanlægget i Egå bliver 150% energiproducerende på strøm og over 200% på strøm
og varme, og Aarhus Vand kan således
sende grøn energi ud til varme- og elforbrugerne i form af fjernvarme og strøm.

Stadig en del af UN Global Compact
I 2015 afleverede EnviDan sin første
COP-rapport til UN Global Compact.
Organisationen er et initiativ fra FN,
som har opstillet ti generelle principper
for virksomheders arbejde med
samfundsansvar. Når man tilslutter
sig til UN Global Compact forpligter
man sig som virksomhed til at gøre de
ti principper til en del af forretningens
aktiviteter, samt at afrapportere kontinuerligt til UN Global Compact, sådan
som EnviDan gjorde for første gang i
efteråret 2015.

Plastfri Roskilde Fjord

Case
EnviDan er med i et spændende udviklingsprojekt, som skal være med til
at undersøge og reducere plastforureningen i Danmark. Projektet har fået en
fælles bevilling på 8,9 millioner kroner fra
VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN
og skal afvikles i perioden 2016-2018.
Ideen bag ’Et hav af muligheder’ er, at
der gennem utraditionelle partnerskaber,
nye og grønne forretningsmodeller, grøn
teknologiudvikling, adfærdspåvirkning
samt formidlingsaktiviteter frembringes
resultater og løsninger, der vil ændre på
den uholdbare situation, hvor plastaffald i
dag ender i havet.

Projekt ”Et hav af muligheder” frontes af
partnerskabet ”Plastfrit Hav” bestående
af Plastic Change, Det økologiske Råd
og Plastindustrien. EnviDan er partner i
ét af de fire delprojekter, der hører under
’Et hav af muligheder’. I projektet arbejder
vi blandt andet sammen med Grundfos,
Aarhus Universitet, Roskilde Universitet,
Gyldendal og Alfa Laval. Projektet kaldes
’Plastfri Roskilde Fjord’ og formålet med
projektet er at identificere de væsentlige
kilder til plastikforurening af fjorden samt
at udforme strategier og tiltag, der skal
sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes
yderligere med plastik.
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IT der skaber værdi

EnviDans portalløsninger er målrettet det
stigende behov hos de danske kunder og
forsyninger for at gøre såvel den daglige
drift som det overordnede overblik bedre.
Vores portalprodukter har eksisteret
siden 2008, og har derfra været i en
rivende udvikling. Det betyder, at vi i dag
har en af Danmarks bredeste paletter af
it-løsninger, som er skræddersyede til
miljøbranchen. Med et konstant fokus på,
hvad der giver værdi for den enkelte kunde, er vi lykkes med at skabe en række
løsninger, der ikke blot håndterer data,
men samtidig forstår at trække værdien
ud af datasættet og omsætte det til mere
smidige og effektive arbejdsgange.
Alle vores løsninger er baseret på vores
unikke faglige viden inden for vand og
spildevand, en specialistviden som ikke
bare gør os til en helstøbt miljørådgiver
men også til en kompetent softwareleverandør af løsninger til kommuner og
forsyninger.
Vi øger værdien sammen med
kunderne
Vi lever af at kende vores kunders behov
og mener i al beskedenhed, at det er
noget af det, vi gør allerbedst. Vi er dog
ikke blinde for, at kundernes behov
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ændrer og udvikler sig hele tiden, og
derfor er et af vores mest værdiskabende
værktøjer den kontinuerlige dialog, vi
har med vores kunder. En dialog som
suppleres med den årlige portaldag,
hvor vi inviterer alle vores portalkunder
ind til en dag med vidensudveksling og
fælles diskussion af fordele, styrker og
forbedringsmuligheder. Det ser vi som
et fremragende redskab til at gøre vores
portal endnu bedre i fremtiden, og med
over 120 deltagere fra forsyninger og
kommuner ved Portaldagen 2016, kan vi
med glæde konstatere, at vores kunder
mener det samme.

TREFOR Vand A/S har fået
bedre styr på projekterne og alt
det udenom
Case
Der er mange ting at holde styr på ved
rammeaftaler samt mange og store projekter. Sammen med TREFOR Vand A/S
og Munck Forsyningsledninger har EnviDan udviklet EnviProjekt, som holder styr
på porteføljen, sikrer at der er 100% overblik over aftaler og økonomi samt kører
projektet i mål efter den fastlagte tidsplan.
Og så kan EnviProjekt anvendes på alle
projekter, på tværs af forsyningsarter.
Det private selskab TREFOR Vand A/S
udfører ca. 150 årlige renoveringsprojekter, og det medfører en lang række
administrative opgaver, som tager tid og
inkluderer store mængder data og informationer. Den store datamængde udgør
samtidig en potentiel risiko for, at der sker
fejl, når disse skal håndteres manuelt.

”EnviProjekt giver en mere smidig
projektafvikling med langt færre fejl”
Ole Øbro, TREFOR Vand A/S
Vi har derfor udviklet et portalbaseret
værktøj, som sikrer en ens projektafvikling på alle TREFOR Vand A/S projekter. Alle data inkl. kontrakter, aftaler,
tidsplaner, økonomiske oversigter etc.
er tilgængelige i EnviProjekt, og kan
tilgås af alle interessenter i projektet via
brugernavn og password. Fx kan alle
rammeaftaler med entreprenører oprettes
i EnviProjekt og efterfølgende bruges på
tværs af projekterne.
Når projektet er oprettet og udbudsdokumenter er uploadet, kan entreprenøren
estimere projektet, hvorefter entreprisegrundlaget godkendes af begge
parter. Det efterfølgende flow, med evt.
tillægsaftaler, acontoopgørelser og den
afsluttende slutopgørelse, styres gennem

EnviProjekt, så man hele tiden har styr
på, hvor i godkendelsesflowet et projekt
ligger. For alle dokumenter gælder det,
at de er versionsstyrede, så man altid får
vist den gældende version af et dokument.
Også internt i EnviDan bruger vi EnviProjekt på vores anlægsprojekter, og
tilbyder dermed vores kunder et effektivt
projektafviklingsværktøj sammen med
vores opgaveløsning.
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CASEs

Rensning af kemisk
spildevand på DTU

Fremtidssikret regn- og
spildevandsafledning i Skagen

Case
Danmarks Tekniske Universitet Campus
Service (DTU CAS) ønsker et mekanisk
og kemisk renseanlæg, som ved hjælp af
koagulerings-, flokkulerings- og filterteknik kan håndtere kviksølvudledningen fra
laboratorierne på universitetet.

Case
EnviDan samarbejder med Frederikshavn
Forsyning A/S om et stort separatkloakeringsprojekt i Skagen, der udføres i 20162018. Det eksisterende kloaksystem
er nedslidt og kan i visse områder ikke
aflede de stigende nedbørsmængder.
I projektet klimasikres den fremtidige
regnvandsafledning med blandt andet et
nyt havneudløb i Skagen Havn og sikring
af lavt liggende områder med regnvandspumpestationer. Samtidig fremtidssikres
også spildevandssystemet, så det kan
håndtere spildevand fra Skagens store
fiskeindustrier optimalt og adskilt fra den
øvrige spildevandsafledning.

Udvidelsen af det eksisterende renseanlæg vil blandt andet give DTU et driftsøkonomisk optimalt renseanlæg, og et
mere funktionelt og forenklet anlæg, hvor
driften bliver optimeret og kan tilpasses
den aktuelle belastning.
EnviDan leverer en løsning, som tager
højde for sammensætningen i spildevandet hos DTU, og installerer endvidere en
langsigtet afvandingsløsning i form af afvanding med GeoTube-poser, som nemt
og enkelt opbevarer og afvander slammet
i én og samme proces.
Vi udfører projektet i totalentreprise, og
leverer såvel design, projektering som
udførelse.
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Projektet udføres i Skagens profilerede
nordøstlige del omkring Vippefyret og
Hvidefyr samt havnearealet. Et område
med høj bevågenhed fra interessenter
som for eksempel miljømyndighederne i
forhold til Skagens fredede arealer, turisme, fiskeindustri, borgere mv.
EnviDan har i tæt samarbejde med Forsyningen stået for planlægning og projektering af projektet, der er indpasset i de
restriktive ydre rammer i Skagens fredede
arealer. Projektet udføres ligeledes under
hensyntagen til og i samarbejde med de
mange interessenter i området.

Håndbog for håndtering af
Kildesorteret Organisk
Dagrenovation
Case
På de danske renseanlæg er der behov
for retningslinjer, der belyser anvendelsen
af Kildesorteret Organisk Dagrenovation
(KOD) og gør det lettere at håndtere KOD
i hverdagen. Projektet er godt undervejs,
og resultatet er en KOD-håndbog, som
skal være et redskab, der nedbryder den
vidensbarriere, vi oplever på området.
Håndbogen anviser konkrete løsninger
til behandling af KOD på rådnetanke på
renseanlæg og favner centrale aspekter
af implementeringsprocessen.
EnviDans rolle i projektet er at levere
specifikke forslag, der sikrer en succesfuld overførsel af teknologi fra biogasbranchen til de renseanlæg, der har
rådnetanke.
Håndbogen bliver et arbejdsværktøj for
forsyninger og kommuner i valget af
strategi for håndteringen og genanvendelsen af KOD, og skal ligeledes facilitere
implementeringen af Ressourcestrategien
på de danske renseanlæg.
Projektet er tværfagligt forankret, og har
en bred gruppe bag sig, hvor Slagelse
Kommune og SK Forsyning er de primære drivkræfter i projektet. Derudover
bidrager repræsentanter fra Miljøstyrelsen og en følgegruppe bestående af
Faxe Forsyning (Faxe Spildevand og
Faxe Affald), NK Forsyning, Billund Vand,
Billund Kommune, Roskilde Kommune,
AffaldPlus samt DANVA.
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ud i skandinavien
”Vækst er fortsat på dagsordenen, og den skal i
EnviDan 2.0 ske på det skandinaviske marked.”
Morten Fjerbæk, Adm. direktør

I efteråret 2015 overgik ejerskabet af
EnviDan til investeringsfonden Via Venture Partners, der sammen med ledende
medarbejdere købte virksomhedens
stiftere Søren Brønd, Simon Boel og Jan
Tryk ud. Det blev samtidig startskuddet
til et øget fokus på det skandinaviske
marked.
Jakob Rybak-Andersen, Via Venture Partners og bestyrelsesformand i
EnviDan: ”Vi er ganske overbevist om at
EnviDan er 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. EnviDan har blandt andet formået at udvikle
en lang række it-løsninger til forsyningsselskaberne, både som stand-alone
løsninger og som hjælpeværktøjer til de
traditionelle rådgivningsopgaver. Med
vores store erfaring med software virksomheder håber vi på, at kunne hjælpe
EnviDan med at indfri det store potentiale, vi ser på dette område”.
I EnviDan har vi således lagt en ambitiøs
forretningsstrategi EnviDan 2.0, som frem
mod 2020 skal styrke vores position på
det danske marked og løfte EnviDan ud i
Skandinavien.
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Vækst i Sverige
Som en del af vores strategiske målsætninger for det skandinaviske marked, har
vi stort fokus på vores svenske datterselskab EnviDan Purenova, som har haft
et rigtig godt år i 2015/2016. EnviDan
Purenova har styrket sin position på det
svenske marked med en række opgaver
inden for rådgivning, ledelse og processtyring og har samtidig indgået flere
rammeaftaler med svenske kommuner,
som gør, at der er en stabil pipeline for
EnviDan Purenova i Sverige. Samtidig
er vi blevet en mere komplet leverandør til det svenske marked, idet vi nu i
højere grad tilbyder ydelser inden for alle
EnviDans fagområder. Ikke mindst vores
portalløsninger har der været stor interesse for i det svenske.
EnviDan indtager Norge
Med udgangen af dette regnskabsår gik
EnviDan ind på et nyt marked, idet vi opkøbte den norske virksomhed Momentum
Selvkost AS, som i dag har 250 norske
kommuner og 30 forsyningsselskaber på
kundelisten. Momentum Selvkost AS er
blevet til EnviDan Momentum AS, men
tilbyder fortsat de norske kommuner
og forsyninger bistand til beregning af
gebyrer med hovedfokus på opgørelse
af takster baseret på selvkostprincippet.
Integreringen af Momentum i EnviDan
betyder, at vi fremadrettet også på det
norske marked kan tilbyde EnviDans
tekniske løsninger inden for vores
fagområder, og vi glæder os til at
levere ydelser fra øverste hylde til vores
norske kunder.

Oslo

Göteborg
På de grønne arealer mellem de eksisterende procestanke bygges
en ny procestank med et volumen på 1000 m3. Klaringstankene
ombygges til håndtering af fordenitrifikation og sidestrømshydrolyse.

Aalborg

Ombygning af Rosendal
Renseanlæg i Tomelilla

Silkeborg

Lund

København

Case
Tomelilla Kommune ønsker at udbygge
kommunens renseanlæg, som håndterer
spildevandet fra såvel byens centrum
som de omkringliggende områder.
EnviDan Purenova gennemfører projektet
i konsortium med lokale bygge- og
maskinentreprenører. Kapaciteten på
anlægget skal øges fra 12.000 til 16.500
PE, og fokus er rettet mod at udnytte den
eksisterende kapacitet samt på at spare
på energien og optimere renseprocesserne. EnviDan Purenova har arbejdet
tæt sammen med den lokale maskinentreprenør for at designe et energieffektivt
anlæg. Kombineret med en maksimal
udnyttelse af de eksisterende voluminer
resulterer det i et kompakt og kosteffektivt
anlæg med minimale udgifter til drift og
vedligehold.

Aarhus

Den fremtidige renseproces kommer til
at bestå af mekanisk rensning med rist,
sandfang og forklaring, biologisk rensning
med fordenitrifikation, AN-tank samt
biologisk fosforfjernelse i bassiner med
sidestrømshydrolyse. Den kemiske rensning vil primært ske som efterfældning
med fældningskemikalier.
Projektet startede i 2015 og forventes
færdigbygget med udgangen af 2016.

EnviDan Purenova har, udover procesdesignet, udarbejdet en omfordelingsplan,
som sikrer, at spildevandsrensningen
fungerer på renseanlægget i hele anlægsperioden.
Sammen med det nye anlæg leverer
EnviDan Purenova et avanceret online
styringsystem, EnviStyr, til optimering af
den opdaterede renseproces.
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tal og fakta om
envidan
Envidan 2.0
Vision
I 2020 vil EnviDan, på tværs af forretningsområder, være:

Mission
Det er EnviDans mission at gøre en positiv forskel for samfund, kunder og medarbejdere fordi:

• Danmarks førende leverandør af innovative og
værdiskabende løsninger.
• En stærk skandinavisk vækstvirksomhed.
• Branchens førende arbejdsplads med de mest
værdiskabende medarbejdere.

• Vi leverer værdiskabende løsninger til gavn for
samfundet.
• Vi møder vores kunder med engagement,
dygtighed og ordentlighed.
• Vores medarbejdere er hele mennesker, der 		
brænder igennem.

7 195 602
kontorer
i Norden
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engagerede og dygtige
medarbejdere

gode danske, norske
og svenske kunder
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Kort om EnviDan
EnviDan er en Skandinavisk vækstvirksomhed
med 4 kontorer på tværs af Danmark og datterselskaber i Sverige og Norge. Vi leverer holistiske
løsninger inden for vand, spildevand, energi og
miljø samt økonomisk rådgivning og en bred
palette af portalløsninger til den danske, norske
og svenske miljøsektor.

Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg
+45 86 80 63 44
info@envidan.dk
www
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www.envidan.dk

