
    
 

Pressemeddelelse  

Aarhus, den 21. februar 2018 

 

groconsult bliver en del af DGE Group   

Med groconsults indtræden i DGE Group får DGE tilført nye kompetencer, der skal styrke virksomheden 
inden for bæredygtig udvikling i forhold til nuværende og fremtidige kunder.  
 
Flere og flere virksomheder har en ambition om at udvikle organisationen i en miljøvenlig og bæredygtig 
retning, men for nogle kan det være udfordrende at komme fra tanke til handling. Netop det at arbejde 
både strategisk og operationelt med bæredygtighed i såvel private som offentlige virksomheder har 
groconsult erfaring med siden 2011.  
 
- Jeg glæder mig til at bidrage med groconsults kompetencer i DGE. De seneste år har jeg mærket en 
stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ønsker at få en bæredygtig profil. Det er min oplevelse, at det 
inden for en ganske kort årrække vil være af afgørende betydning for private virksomheders 
konkurrenceevne at have fokus på bæredygtig udvikling i deres kerneydelse – en udvikling, der er helt i tråd 
med, at f.eks. kommuner i stigende grad efterspørger bæredygtige løsninger i udbud, siger Jette Ebbekær 
Thomsen, grundlægger af groconsult.  
 
Den stigende efterspørgsel på bæredygtig udvikling oplever DGE også, både blandt eksisterende og 
potentielle kunder, og med en vision om at være i front omkring bæredygtige løsninger inden for miljø var 
det oplagt, at groconsult blev en del af DGE Group. 
 
- Som miljørådgiver er det en helt naturlig del af vores hverdag at arbejde med bæredygtige løsninger. Vi 
har en ambition om at flytte rammerne for, hvordan bæredygtig miljørådgivning opfattes og udføres, og for 
at kunne opnå den vision har det været helt oplagt at groconsult er blevet en del DGE. groconsult er førende 
på deres område, fortæller Sven Ulrich Bertelsen, direktør for miljø i DGE.  
 
Som led i fusionen indtræder Jette Ebbekær Thomsen som direktør for bæredygtig udvikling i DGE Miljø- og 
Ingeniørfirma. 
 
Om DGE 

 
DGE beskæftiger sig med miljørådgivning i Skandinavien og Baltikum med særligt fokus på 
bæredygtige løsninger inden for jord og grundvand, bygningsforurening og indeklima. DGE 
har hovedsæde i Aarhus og beskæftiger godt 150 medarbejdere. Læs mere på dge.dk.  
 
Kontakt direktør Sven Ulrich Bertelsen på sub@dge.dk eller på tlf. 2031 1772. 
 
 

Om groconsult 
 

groconsult rådgiver og understøtter private og offentlige virksomheder i at udvikle deres 
organisation i en miljøvenlig og bæredygtig retning. Indehaver Jette Ebbekær Thomsen 
grundlagde groconsult i 2011. Læs mere på groconsult.dk.  
 
Kontakt Jette Ebbekær Thomsen på jet@dge.dk eller på tlf. 6114 7224. 
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