
 

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

Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel... 

Monitering på fyld- og lossepladser 

Hovedkontor: 
Industrivej 10A, 8680 Ry 

Telefon: 
86 95 06 55 

Web: 
www.dmr.dk 

Mail: 
dmr@dmr.dk 

 

 

 

Monitering på fyld- og lossepladser 

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) foretager monitering på 
fyld- og lossepladser for en række kommuner. 

Moniteringen foretages ud fra de pågældende anlægs 
miljøgodkendelser. 

Moniteringen omfatter bl.a.: 

 udtagning af prøver af grundvand og evt. poreluft.  

 udarbejdelse af årsrapporter.  

Prøvetagning og afrapportering foretages i henhold til 
DMRs ISO 9001:2008 certificerede kvalitetsstyrings-
system. 

Hvis der er krav om prøveudtagning af akkrediterede 
prøvetagere, kan DMR indhente priser på dette fra f.eks. 
analyselaboratorier. 

Revideret moniteringsprogram 

På en række af sagerne udarbejder DMR oplæg til 
reviderede moniteringsprogrammer eller supplerende 
undersøgelser.  

Dette gøres typisk i de tilfælde, hvor det viser sig, at der 
er behov for yderligere monitering, enten som følge af 
problemer med at opfylde de opstillede krav i miljø-
godkendelsen eller fordi moniteringen viser så lave 
koncentrationer, at der kan opnås tilladelse til en 
reduceret monitering. 

På sager, hvor der foretages større – og omkostnings-
tunge – afværgepumpninger, kan der også være tale om 
at reducere afværgepumpningerne for til gengæld at 
udvide moniteringsprogrammet. En revision kan give en 
betydelig økonomisk besparelse og i visse tilfælde også 
være miljømæssig fordelagtig. 

Målsætning i forhold til kunder 

Hos DMR er kunden altid i centrum, og vi yder rådgivning 
i et tæt samarbejde med kunden og målretter altid 
rådgivning og løsningsforslag efter kundens aktuelle for-
ventninger, formål og krav.  

Vores målsætning er at yde miljømæssigt, fagligt og 
økonomisk optimale løsninger for vores kunder. 

I erkendelse af at vores kunder i vid udstrækning 
uddelegerer ansvar og beslutninger til os, tilstræber vi i 
ethvert kundeforhold at: 

 levere langtidsholdbar rådgivning af høj kvalitet og 
med god service. 

 være kundens ambassadør.  

 bruge penge på samme måde ”som vi ville bruge 
vores egne”. 

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 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
projektchef Nanna Muchitsch tlf. 40 76 06 88 
(nm@dmr.dk) eller kvalitetschef Claus Larsen tlf. 20 95 
06 55 (cl@dmr.dk). 

 


