
 

Miljø og geoteknik ved master og vindmøller 
– VVM, miljøtilladelser og geotekniske undersøgelser samt kontroltilsyn 

 

Få yderligere informationer om vores rådgivningsydelser på www.dmr.dk eller ved at kontakte os 

 

DMR Geoteknik Din rådgiver gør en forskel… 

 

 

Hovedkontor: 
Industrivej 10A, 8680 Ry 

Telefon: 
86 95 06 55 

Web: 
www.dmr.dk 

Mail: 
geoteknik@dmr.dk 

 

 

 

Vores profil og ydelser 

DMR Geoteknik er en del af det rådgivende ingeniørfirma 
Dansk Miljørådgivning A/S (DMR). Vi har gennem 
firmaets 20-årige historie opbygget en solid specialist-
viden inden for miljø og geoteknisk rådgivning ved 
etablering af fundamenter til bl.a. onshore vindmøller og 
master.  

DMR har udført geotekniske undersøgelser på ca. 1.000 
master og en lang række vindmøller. 

Med baggrund i DMRs faglige ekspertise inden for miljø 
og geoteknik, kan vi tilbyde vores kunder kombinerede 
miljø- og geotekniske undersøgelser. De kombinerede 
undersøgelser kan med fordel udføres i forbindelse med: 

 VVM-forhold og myndighedstilladelser. 

 Jordbundsundersøgelser. 

 Tilsynsarbejder og kvalitetssikring.  

Ved at kombinere plan, miljø- og geotekniske under-
søgelser, kan der opnås et kontinuerligt projektflow og 
ofte en økonomisk besparelse, idet undersøgelsen kan 
gennemføres i én koordineret arbejdsgang. 

DMR Miljø & Plan 

DMR Miljø & Plan rådgiver om alle forhold i forløbet af et 
projekt lige fra planlægningsfasen til de nødvendige 
tilladelser efter Miljøbeskyttelseslov, Naturfredningslov 
m.v.  

DMR kan endvidere udarbejde planforslag og udredninger 
samt udarbejdelse af ansøgninger relateret til landzone-
tilladelser, lokalplaner, kommuneplantillæg, regionplan-
tillæg eller VVM-redegørelser. 

Fleksibel og anvendelsesorienteret 

DMR har til stadighed fokus på at vores rådgivnings-
ydelser skal være anvendelsesorienterede og at de aftalte 
tidsfrister skal overholdes, da begge dele har afgørende 
betydning for vores kunders tilfredshed med vores 
rådgivningsydelser. 

Kvalitetssikring hos DMR 

DMR er i høj grad opmærksom på, at kvalitet og 
troværdighed er altafgørende for en rådgivnings-
virksomhed. DMR vil derfor i ethvert kundeforhold 
tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og 
kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.  

Yderligere oplysninger 

Kontakt DMR for nærmere information og en gratis 
vurdering af, hvordan din konkrete sag kan håndteres.  

Ved spørgsmål vedr. geoteknik og jordbunds-
undersøgelser, kontakt Claus Gammelmark Therkildsen 
på tlf. 40 76 06 62 (cgt@dmr.dk). 

Ved spørgsmål vedr. VVM og myndighedstilladelser, 
kontakt Jesper Arffmann på 29 40 61 35 (ja@dmr.dk). 

 


