
DGE
Investeringer i Skandinavien og de baltiske lande

Hvis man ikke tror på det, eller ikke har energien, så 

skal man ikke gøre det. Det er alt eller intet!

VIRKSOMHEDEN

Navn

DGE Group

Service

Miljørådgivning

Antal ansatte

165 (65 i Danmark)

Opstart

1985

INVESTERINGER

Hvor? 

Sverige, Norge, Finland, 

Estland, Letland og Litauen

Hvornår? 

Første investering i 2004

FAKTA



DGE Group har både oprettet nye kontorer og opkøbt 

eksisterende udenlandske virksomheder

DGE Group er en miljørådgivningsvirksomhed, som analyserer forurening af jord, 

bygninger, spildevand og arbejdsmiljø. De oprettede i 2004 deres første udenlandske 

afdeling og har siden etableret kontorer i de skandinaviske og baltiske lande. Motivet har 

altid været at få adgang til nye kunder og at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Miljørådgivning siden 1985

DGE Group er grundlagt i 1985 
som en geologisk virksomhed, 
der lavede seismiske under-
søgelser af landjorden for 
mulige olieboringer. Der gik dog 
ikke længe før virksomheden 
skiftede kurs og blev en 
miljørådgivende virksomhed. 
Det skete i forbindelse med ny 
jordforureningslovgivning, der 
blev implementeret for at 
beskytte grundvandet.

Virksomheden udarbejder Miljø 
Due Diligence rapporter, som 
gennemgår forurening af 
jorden, bygningerne, spilde-
vandet og arbejdsmiljøet. Dette 
er bl.a. aktuelt, når virksomheder 
opkøber eksisterende fabrikker, 
hvor miljøforholdene skal under-
søges. Visionen i virksomheden 
er at bidrage til at skabe et 
renere miljø for fremtidige 
generationer og at få Danmark 
tilbage i førertrøjen på 
miljøspørgsmålet.

Virksomheden ser til Sverige 

Efter nogle omstruktureringer 
efter årtusindskiftet var 
virksomheden klar til at træde 
ind på de internationale 
markeder. Motivationen var at 
komme tættere på kunderne 
og at få adgang til kvalificeret 
arbejdskraft. I 2004 etablerede 
DGE et selskab i Sverige, da der 
var et stort marked. De fik en 
rigtig god start i Sverige, og har i 
dag omkring 40 medarbejdere 
og 600 store og små 
industrikunder. DGE købte sig i 
2008 ind i Inogen, som er en 
sammenslutning af ejerledede

miljørådgivningsvirksomheder.

Virksomhedens næste mål var 
Baltikum. DGEs direktør rejste 
derfor til de tre baltiske lande for 
at vurdere, hvilket sted de ville 
starte. Valget faldt på Litauen, 
da det blev vurderet, at 
markedet her var størst. I Litauen 
bliver der uddannet geologer 
fra Vilnius Universitet, hvilket gav 
virksomheden et godt grundlag 
for at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft. I dag er DGE en af 
de førende miljørådgivende 
virksomheder i Litauen. Da DGE 
nogle år senere ville gentage 
successen i Letland, viste det 
sig, at forretningskulturen var 
meget forskellig fra den litauiske. 
Det gav nogle yderligere 
udfordringer, og DGE måtte 
oprette et samarbejde med en 
lokal virksomhed, hvorigennem 
DGE stadig løser deres opgaver i 
Letland i dag.

Etablering gennem opkøb

Da DGE ville ind på det sidste af 
de baltiske markeder – det 
estiske – skete det igennem et 
opkøb af en majoritet af 
aktierne i et eksisterende 
selskab. DGE præsenterede 
deres vision for virksomheden og 
overtog 64 procent af aktierne. 
Denne tilgang planlægger DGE 
at videreføre til Finland.

En fejlslagen etablering

Investeringen i Norge forløb 
derimod ikke som planlagt. DGE 
havde fundet en lokal kontakt, 
som de stolede på. 
Virksomheden skulle godkendes 
af de norske myndigheder, 

hvilket trak ud og forsinkede 
etableringen i tre måneder. 
Forsinkelsen viste sig at være 
delvist forårsaget af den norske 
kontakt. Processen gjorde, at 
DGE måtte opgive det første 
forsøg på at etablere sig i Norge 
og er først siden kommet ind på 
det norske marked – med et 
andet set-up.

Ny viden i virksomheden

Virksomheden har lært meget af 
investeringerne i udlandet. DGE 
arbejder nu på at styrke 
samarbejdet mellem 
virksomhedens kontorer for 
dermed at kunne udnytte viden 
og netværk på tværs af 
virksomhedens kontorer. Det 
skyldes, at DGE vurderer, at en 
af virksomhedens største 
udfordringer de næste år er at 
skabe en følelse af sammenhold 
på tværs af forskellige sprog og 
kulturer inden for virksomheden.

Anbefalinger til SMV’er

DGE giver flere råd til andre 
SMV’er der har lyst til at se mod 
udlandet. For det første skal 
man være tålmodig og dygtig –
og man skal tro på det. For det 
andet skal man finde de rigtige 
mennesker man kan stole på i 
de respektive lande. For det 
tredje kan tilstedeværelse af 
virksomhedens ejer, på de 
rigtige tidspunkter, være utrolig 
virkningsfuld. For det fjerde skal 
man kunne klare at miste de 
penge, der kastes ind i 
investeringen. For det femte skal 
man kunne lære af sine fejl og 
se fremad.
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