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Hos DGE har vi altid bestræbt os på at handle ansvarligt og skabe værdi  

på en troværdig måde. Værdi for mennesker, miljøet og samfundet. 

Det ligger dybt i vores DNA, og personligt er jeg stolt af at stå i spidsen 

for en virksomhed, der tager ansvar for sine handlinger og for miljøet. 

Vi tror på at skabe globale løsninger på et lokalt plan, og vi som 

virksomhed, og jeg som ejer, har et ansvar for at skabe bæredygtige 

og langtidsholdbare løsninger - for nuværende og fremtidige gene-

rationer. 

Poul Erik Jensen
Ejer og CEO

”Vi tror på at skabe globale løsninger på et lokalt plan”.
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Om DGE
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Gennem kompetent rådgivning hjælper vi vores 

kunder med at passe på miljøet.

Siden 1985 har vi hjulpet vores kunder med at tage hånd om miljøet. 

Vi yder professionel og nærværende miljørådgivning, der sikrer, at 

din forretning opnår udvikling og vækst. 

Med mange års erfaring, specialiseret viden og meningsfulde sam-

arbejdspartnere er vi med til at sikre jordens ressourcer i fremtiden. 

Vi tilbyder rådgivning inden for jord og grundvand, bygningsforure-

ning, virksomhedsmiljø, klima og bæredygtighed, råstofindvinding 

og geoteknik.

Tæt på dig

Vores kontorer er placeret over det meste af Danmark, og du vil som 

kunde opleve, at vi er der for dig. Vi går forrest, når du har brug for 

os. Vi inspirerer til handling - i dag og i fremtiden!

ansatte

Kontorer i hele Danmark

Højbjerg 

København

Lolland-Falster

Nibe

Næstved

Odense

Sønderborg

Vejen

Vi løser bl.a. opgaver for

Produktions- og logistikvirksomheder

Energi- og forsyningsselskaber

Entreprenører og nedbrydere

Developere og bygherrer

Kommuner og regioner

Arkitekter og advokater

65
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Vores ydelser
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Klima og bæredygtighed

Virksomhedsmiljø

Jord og grundvand

Bygningsforurening

Råstofindvinding

Geoteknik

Vi tilbyder vores kunder kompetent rådgivning 

inden for nedenstående fagområder.
I DGE ansætter vi medarbejdere fra en lang række forskelli-

ge uddannelser med erfaringer og kompetencer fra forskel-

lige brancher.

Vi har en fordelagtig blanding mellem nyuddannede profiler 

med opdateret viden og profiler på +50 med lang erfaring. 

Hos os arbejder vi sammen på tværs af fagområderne, og 

med en flad organisationsstruktur kender vi hinandens 

spidskompetencer.

 

Gennemsnitsalderen i DGE

 

Gennemsnitlig anciennitet i DGE

47,9
8,6

år

år
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Omsætning t.kr.

51.480

CO2-udledning 
målt i tCO2-e

70,7

tCO2-e pr. mio. kr. 
omsætning 

1,4

CO2 pr. ansat 
målt i tCO2-e 

5,2

tCO2-e pr. mio. kr. 
omsætning 

6,6

CO2-udledning 
målt i tCO2-e 

341,8

Kønsdiversitet 
(% kvinder) 

38

CO2 pr. ansat 
målt i tCO2-e 

1,1

Regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021

Scope 1 og 2

Scope 1, 2 og 3

Scope 1 og 2 Scope 1 og 2

Scope 1, 2 og 3 Scope 1, 2 og 3

Tallene er beregnet i henhold til CO2-beregneren
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Kunders efterspørgsel på bæ-
redygtige og grønne initiativer 

stiger fortsat markant.

Stigende klimakrav

I den danske klimalov fra 2020 
blev det fastslået, at man i 2050 

ikke skal udlede flere drivhusgas-
ser end der optages.

2050: Et klimaneutralt Danmark

En klima- og bæredygtighedstra-
tegi samt grønne indkøb kan være 
med til at styrke din forretning, så 

I kan gøre en forskel.

Styrk din forretning

For at undgå både økonomiske, 
sociale og miljømæssige konse-

kvenser i fremtiden, bør vi handle 
nu.

En mere sikker fremtid

Mange investorer har fået øjnene 
op for, at grønne investeringer 
kan have positiv effekt på det 

langsigtede afkast.

Højere afkast

Virksomheder møder i dag stigende krav til deres klimarapportering. Nedenfor har vi listet 

nogle af de vigtigste grunde til, hvorfor man bør kigge ind i klimaregnskaber.

 Dansk Industri har en ambition 
om at 80 pct. af offentlige indkøb 
i Danmark i 2025 skal være bære-

dygtige. 

Dansk Industri: Grønne indkøb
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Strategisk arbejde med klima og bæredygtighed
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Bæredygtighed

Miljø

Sociale Økonomi

Videnshuset Retail Institute Scandinavia har blandt andre dokumen-

teret en voksende bæredygtighedsbevidsthed blandt forbrugerne 

de seneste år. En bevidsthed, der bunder i efterspørgslen på mere 

klimavenlighed og socialt ansvar. Denne tendens kan din virksomhed 

bruge til jeres fordel, idet jeres arbejde med klima og bæredygtighed 

virkelig kan styrke virksomheden og gøre den mere attraktiv. 

Virksomheders arbejde med klima kan i dag på mange månder de-

fineres som deres ”license to operate”. En oplagt måde at gøre det-

te på en strategisk og systematisk måde er gennem klimaregnskab, 

bæredygtige initiativer og ESG-rapportering.

Læs, hvad DGE kan gøre for dig på de næste sider.

Det stigende krav om klimarapportering og grønne initiativer understreger vigtigheden 

af, at virksomheder arbejder strategisk med klima og bæredygtighed.
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Greenhouse Gas- 
Protokollen
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De fleste virksomheder, der arbejder strategisk med klimaområ-

det, anvender Greenhouse Gas-Protokollen (GHG) til at opstille 

og udregne deres klimaregnskab. GHG er en internationalt aner-

kendt standard for beregning af virksomheders CO2-udledning. 

Formålet med protokollen er ensartethed, således at rapporte-

ring sker ens på tværs af brancher og industrier. 

Scopes

Protokollen inddeles i tre kategorier (scopes) og i både direk-

te og indirekte udledninger. De direkte udledninger kommer fra 

kilder, der direkte kontrolleres af virksomheden, mens de indi-

rekte udledninger kan henføres til kilder, der ikke direkte er ejet 

af virksomheden, men som er en konsekvens af virksomhedens 

aktiviteter. Her finder du eksempler på de tre scopes.

Eksempler på scope 1

Eksempler på scope 2

Eksempler på scope 3

Egen forbrænding af brændsler, processer, 

produktion og transport

Indkøbt el, varme 

og køling

Køb af servicer og maskiner, affald og 

sortering samt medarbejdertransport
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10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift

|    11   |

FN’s 17 verdensmål er dannet på baggrund af 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift. 

Vi tager et kig på dem her.

De 10 principper

FN’s Global Compact blev introduceret i 1999 og er et sæt retningslinjer for virksomheders brug af samfundsmæssigt ansvar. 

Ved at tilslutte sig disse retningslinjer, forpligter virksomheder sig til at integrere 10 universelle principper i deres strategi og drift. 

01
Respektere og støtte 

internationale 
menneskerettigheder

02 03 04 05

06 07 08 09 10

Sikre ikke at medvirke til 
krænkelser af menne-

skerettighederne

Støtte frihed til orga-
nisering og anerkende 

kollektive forhandlinger

Støtte udryddelse af 
alle former for tvangs-

arbejde

Støtte afskaffelse af 
børnearbejde

Eliminere diskrimination 
på arbejdspladsen af 

enhver form

Støtte en forsigtigheds-
tilgang til miljømæssige 

udfordringer

Fremme miljømæssig 
ansvarlighed

Tilskynde udvikling og 
udbredelse af 

miljøvenlige teknologier

Bekæmpe alle former 
for korruption
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FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling
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I 2015 fremsatte FN 17 verdensmål, der repræsenterer verdens 

vigtigste udfordringer, og som skal sikre en bæredygtig udvik-

ling frem mod år 2030. Målene tager udgangspunkt i en række 

menneskelige udviklingsmål, som opfordrer virksomheder til at 

handle ansvarligt.

DGE arbejder aktivt 
med verdensmålene
Helt konkret har vi udvalgt fire verdensmål, som afspejler sig i vores 

kerneforretning, hvor vi mener, vores viden og erfaring bringes mest i 

spil.

DGE hjælper med kortlægning, sortering og håndtering af miljø- og 
sundhedsfarlige stoffer i bygninger. Derudover bistår DGE med at 
undersøge og håndtere jordforurening, samt hjælper industrier og 
virksomheder, så driften ikke udgør en sundhedsrisiko.

DGE er eksperter i at vurdere jordforurening, bygningsforurening 
og virksomhedsaktiviteter i forhold til risiko for grundvandsforure-
ning, samt forebyggelse af forurening. DGE ser regnvand som en 
ressource ved at rense og forsinke vandet, hvilket skaber merværdi 
for samfundet og biodiversiteten.

DGE hjælper kunder med grøn omstilling, grønne indkøb, grønne 
forretningsplaner, VVM, miljøgodkendelser og ledelsessystemer. 
DGE er desuden eksperter i cirkulær økonomi og hjælper med at 
forvalte affaldsprodukter som ressourcer, herunder jord, byggema-
terialer, affaldsforbrændingsslagger og andet affald.

I DGE tror vi på bæredygtige relationer på tværs af vores omverden, 
kunder, medarbejdere, ledelsen og samarbejdspartnere. 
Vi tror på, at vi sammen er stærkere!
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Hvad betyder ESG?
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Nøglen til succes i arbejdet med FN’s verdensmål er at forholde sig til ESG og rapportere 

med transparens og åbenhed. 

Eksempler på ESG-faktorer

Ledelse

Ledelsesforhold

Lønstruktur

Aktionærrettigheder

Resivion og  

kontrolsystemer

Ikke-finansielle nøgletal

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) 

og Governance (ledelse). Det har udviklet sig til at 

blive et værktøj, virksomheder kan benytte sig af til 

at give et mere nuanceret billede af deres virksom-

hed samt til at kommunikere om bæredygtigheds-

strategi og samfundsansvar. 

Kom i gang med din ESG-rapportering

Det vigtigste i udarbejdelsen af en ESG-rapport er 

at indsamle data og skabe sig et overblik. Hos DGE 

kan vi hjælpe dig med dette overblik. Kontakt os, 

hvis du vil vide mere herom.

Samfund

Databeskyttelse

Arbejdsforhold

Uddannelse og  

træning

Produktsikkerhed

Miljø

Vand- og  

luftforurening

Affaldshåndtering

Energieffektivitet

CO2-udledning
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Miljø og klima
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Når ydelser og ansvar går op i en højere enhed

Hos DGE arbejder vi hver dag på at minimere vores miljø-

belastning. Det kommer blandt andet til udtryk gennem 

vores kerneydelser.

Vores daglige arbejde med klima og bæredygtighed

Vores klimaregnskab og ESG-rapport er med til at fortælle 

om vores arbejde med bæredygtighed, men faktisk arbej-

der vi dagligt hos DGE med forskellige initiativer, der bidra-

ger til den grønne omstilling. Det gælder både internt på 

vores kontorer og gennem vores rådgivning.

Dette sker eksempelvis inden for følgende områder:

• udarbejdelse af klimaregnskaber for kunder

• FN’s 17 verdensmål som styringsredskab

• bæredygtig forretningsudvikling

• cirkulær økonomi

• grønne indkøb

Vi arbejder konstant på at gøre den daglige drift af DGE 

mere bæredygtig. Blandt andet har vi gennemført en bæ-

redygtighedsgennemgang, som har resulteret i en lang 

række initiativer - en fornuftig blanding af både store og 

små tiltag alt sammen for at gøre DGE til en grønnere for-

retning. Initiativerne spænder over alt fra lavthængende 

frugter, såsom bæredygtige sæber og rengøring, til større 

indsatser som eksempelvis udskiftning til elbiler.
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Nye grønne initiativer
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Etablering af ladestander

I 2021 har vi besluttet, at vi i løbet af 2022 skal have etableret ladestander 

på vores kontor i Aarhus, der skal være tilgængelig for både medarbejde-

re og kunder. Ladestanderen er med til at understøtte vores arbejde med 

FN’s verdensmål, hvor vi løbende indtænker nye bæredygtige løsninger.

Elbiler

Bilparken i DGE vil løbende blive udskriftet til elbiler - dels for at leve op til 

krav i miljøzoner, og dels for at mindske udledning af partikler og øvrige 

udstødningsgasser.

Solceller

Til at forsyne ladestanderne, vil vi etablere solceller på vores kontor i Aar-

hus. Arbejdet påbegyndes i 3. kvartal 2022 og forventes færdigt i septem-

ber 2022.
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Medarbejdere og fælles værdier
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Medarbejdere som den vigtigste ressource

Hos DGE tror vi på langvarige og tætte relationer, og med 

en fundamental omtanke for miljøet ønsker vi at skabe tryg-

hed for vores kunder. Alt dette starter med vores dygtige og 

engagerede medarbejdere, der med mange års erfaring og 

indgående viden om deres respektive fagområder er i stand 

til at give miljørådgivning af højeste kvalitet.

Værdierne i DGE

I DGE har vi tre konkrete kerneværdier

nærvær   -   ansvar   -   kompetence 

Vi har fokus på at skabe nærværende og bæredygtige løs-

ninger ved at tage ansvar. Ansvar for vores handlinger - og 

for fremtidige generationer! Vi gør en forskel, og gennem 

kompetent rådgivning sikrer vi de bedste løsninger for vores 

kunder og miljøet.

Vi tror på bæredygtige relationer på tværs af kunder, omverdenen, medarbejde-

re og ledelse. Vi har en kultur, hvor vi med nærvær, dialog og positivitet driver 

hinanden til at yde vores bedste. Vi er tilgængelige og dedikerede samarbejds-

partnere. Vi lytter til vores kunder og møder dem, hvor de er.

Nærvær

Vi er ansvarsfulde miljørådgivere, som arbejder for mennesker og miljø. Vi tager 

ansvar for processen og løsningerne ved at turde stille de kritiske spørgsmål.

Vi er drevet af vores faglige interesse og ordentlighed. Vi værdsætter den tillid, 

andre giver os og forpligter os til altid at forsøge at leve op til denne.

Ansvar

Vi har bred faglighed og specialiseret viden. Vi ved ud fra erfaring og kompe-

tence, hvad den bedste løsning er. Vi kender vores kunder og kolleger og ved, 

hvad hinanden står for. Vi har højt branchekendskab, personlige kompetencer og 

stærke relationer.

Kompetence
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Fokus på udvikling
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Medarbejderudvikling i DGE

Hos DGE har vi stort fokus på at sikre fælles fremgang og spille hin-

anden gode. Selvom vi er ambitøise, sker en medarbejders succes 

aldrig på bekostning af en andens.

I DGE forsøger vi konstant at følge med udviklingen, hvorfor vi til-

byder medarbejderne muligheden for at tage relevante kurser og 

efteruddannelser, som de kan bruge i deres arbejde. 

Vi føler desuden et ansvar for fremtidens folk, og netop derfor tager 

vi løbende praktikanter ind i ønsket om at klæde de studerende godt 

på til livet efter studiet. 
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Arbejdsglæde og trivsel
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Arbejdsglæde og trivsel hænger sammen

Hos DGE ser vi vores medarbejdere som den vigtigste ressource og 

vi ved, at deres trivsel er altafgørende, så de kan skabe værdifulde 

løsninger for vores kunder. Vi skaber tryghed, fleksibilitet og frihed til 

den enkelte og ser vores forskelligheder som en styrke. Med kontorer 
på tværs af Skandinavien og Baltikum ved vi, at vores mangfoldighed 

og diversitet er en force. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads 

for vores medarbejdere - også når livet slår knuder. 

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

I DGE tager vi arbejdsmiljøet alvorligt, så vi kan sikre de bedste vilkår 

for vores medarbejdere. Vi holder os konstant opdateret på regler, 

der gælder på området, så vi kan opretholde en høj sikkerheds- og 

sundhedsmæssig standard for vores arbejde.
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Hos DGE tilbyder vi en række ydelser, som kan hjælpe dig i dit arbejde med klima og 

bæredygtighed. Nedenfor finder du en række eksempler herpå.

Cirkulær økonomi 

Grønne indkøb

Bæredygtig forretningsudvikling

Life Cycle Assessment (LCA)

Environmental Product Declaration (EPD)

Certificering af grønt byggeri (f.eks. DGNB)

CO2-beregninger

Udvælgelse af relevante verdensmål

EU’s taksonomi

DGE tilbyder en gratis bæredygtighedsgennemgang

Det kan være svært som virksomhed at vide, hvor man skal 

starte i sit arbejde med den grønne omstilling. Derfor tilby-

der DGE en gratis bæredygtighedsgennemgang, så vi sam-

men kan afklare jeres næste indsatser. Læs mere på vores 

hjemmeside under ydelsen ”klima og bæredygtighed”.

Vidste du...?

Næsten alt kan omregnes til et CO2-aftryk. Mange ved, at 

indlysende ting såsom transport, el og varme har et klima-

aftryk, men de færreste tænker faktisk over, at det vi spiser, 

vores IT-udstyr, kontormøbler samt affald også har et kli-

maaftryk.

https://www.dge.dk/raadgivning/klima-og-baeredygtighed/gratis-baeredygtighedsgennemgang/
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Få hjælp til klimaregnskabet
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Lad DGE hjælpe dig med at skabe et overblik over dit klimamæssige aftryk, 

så du kan vælge de bedste løsninger for din virksomhed og miljøet. 

For at være i stand til at sætte sig nogle konkrete mål, handler det 

i første omgang om at vide, hvor I som virksomhed står nu. Dette 

indebærer blandt andet at beregne, hvor meget CO2 der udledes 

på baggrund af virksomhedens aktivititer.

Kompetent og målrettet rådgivning

Disse beregninger kan DGE være behjælpelige med. Vi tager ud-

gangspunkt i, hvor I er i dag - uanset om I allerede er begyndt, eller 

endnu ikke har påbegyndt udformningen af jeres klimaregnskaber. 

Vi udarbejder klimaregnskaber med særligt fokus på konkrete be-

regninger og målsætninger, for at opstille en konkret strategi, der 

for alvor kan hjælpe jer med den grønne omstilling, så I kan vælge 

de bedste løsninger for miljøet.
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Læs mere om DGE på

... hvor du også kan blive klogere på

hvordan din virksomhed 
bliver mere bæredygtig

www.dge.dk

hvordan I kan arbejde stra-
tegisk med klimaet

hvordan vi kan hjælpe jer 
med klimaregnskabet
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http://dge.dk
http://www.dge.dk
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Kontakt os
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Find os på

DGE A/S
Jelshøjvænget 11

DK-8270 Højbjerg

70 10 34 00

www.dge.dk

dge@dge.dk

CVR-nr. 7826 8328

https://www.linkedin.com/company/dge
http://www.facebook.com/dge.dk
https://www.instagram.com/dgedanmark/?hl=da

