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DMR Geoteknik er en del af det rådgivende ingeniørfirma 
Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) og har specialiseret sig 
i rådgivning indenfor miljø- og geoteknik. 

DMR har udviklet et kombineret undersøgelsesforløb, 
indeholdende en miljø- og geoteknisk vurdering, der med 
fordel kan benyttes ved projektudvikling på eksempelvis 
potentielt forurenede ejendomme. 

Kombineret miljø og geoteknik 

DMR kan ved projektudvikling tilbyde følgende indled-
ende screening indenfor miljø og geoteknik: 

 Der udføres en indledende miljø- og geoteknisk 
screening, hvor der på baggrund af byggesagsarkiver 
og miljøarkiver udarbejdes en historisk redegørelse 
for ejendommens tidligere og nuværende anvendelse. 
Der udarbejdes desuden en geoteknisk beskrivelse af 
lokaliteten ud fra gamle kortmaterialer og databaser 
over tidligere udført boringer i området. 

 Med udgangspunkt i den historiske redegørelse og den 
geotekniske beskrivelse udarbejdes overslag over de 
forventede omkostninger til hhv. håndtering af 
forventet forurenet jord og eventuelle forventede 
funderingsmæssige ekstraomkostninger. 

 Desuden opstilles forslag til omfang og økonomi for de 
efterfølgende egentlige miljø- og geotekniske under-
søgelser på lokaliteten. 

” No cure – no pay” screening 

Ovenstående indledende screening og plan for videre 
undersøgelsesforløb samt overslag på forventede miljø- 
og geotekniske omkostninger i forbindelse med 
projekteret byggeri på lokaliteten udføres efter princippet 
’’no cure - no pay’’, dvs. hvis det efterfølgende besluttes 
at skrinlægge projektet, så er den indledende screening 
udført gratis af DMR. 

Såfremt det planlagte projekt igangsættes forudsætter 
DMR dog så selvfølgelig at fungere som rådgiver på miljø 
og geoteknik igennem hele projektet. Dette er også 
naturligt, da DMR igennem den indledende screening har 
opnået overblik og indsigt i projektets miljø- og geo-
tekniske aspekter. 

Tillægsydelser 

DMR kan desuden tilbyde projekteringsydelser i 
forbindelse med funderingsmæssige og anlægstekniske 
problemstillinger, samt rådgivning i forbindelse med 
eksempelvis jordhåndtering, tilladelse til ændret 
arealanvendelse, risikovurdering ved efterladte rest-
forureninger m.v. 

Desuden kan DMR, hvis det ønskes, være behjælpelig 
med udarbejdelse af VVM-redegørelser og lokalplaner. 

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.  

Gratis indledende vurdering 

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

 

 

 


