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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Water-
land Private Equitys køb af EnviDan 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. december 2020 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem StandbyCo IX ApS og EnviHold 
A/S, 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 udover en fuldstændig 
anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmel-
delsen. Fristerne begyndte at løbe den 8. december 2020. 

Transaktionen indebærer, at StandbyCo IX ApS erhverver enekontrol over 
EnviDan A/S gennem erhvervelse af 100 pct. af aktierne i EnviHold A/S. 

EnviHold A/S er 100 pct. ejer af EnviDan A/S, en ingeniørvirksomhed som 
leverer rådgivning inden for udvikling, salg, planlægning og gennemfø-
relse af projekter og løsninger inden for spildevand, afløbsteknologi, til-
pasninger til klimaforandringer, natur og vandmiljø, vandforsyning, fjern-
varme og biogas. EnviDan A/S leverer ydelser til kommercielle og offent-
lige kunder. EnviDan har aktiviteter i både Danmark, Sverige og Norge. 

StandbyCo IX ApS ejes og kontrolleres af Waterland Private Equity, en 
uafhængig private equity-investeringsgruppe med 47 portefølje selskaber, 
primært i Holland, Belgien og Tyskland, specielt inden for forretningstje-
nester som ældrepleje, outsourcing og effektivitet, fritid og luksus og bæ-
redygtighed. 

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. 3, i 
bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 
betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 
på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-
tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-
ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 
marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-
part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 
ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-
lovens § 12 c, stk. 7. 



2

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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