
Prøvetagning og analyse af jord
- Priser fra 550 - 650 kr. ekskl. moms (min. 5. stk.)

Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel…

Landsdækkende
17 kontorer

Telefon:
86 95 06 55

Web:
www.dmr.dk

Mail:
dmr@dmr.dk

Faste priser for prøvetagning & analyse

DMR tilbyder i hele landet, undtagen ikke brofaste øer,
følgende faste stykpriser (kr. ekskl. moms):

 5-10 prøver: 650,-
 11-20 prøver: 625,-
 21-40 prøver: 550,-
 > 40 prøver: Kontakt dit lokale DMR-kontor.

Prisen inkluderer de krævede kemiske analyser for
tungmetaller, olieindhold og PAH-indhold, jævnfør jord-
flytningsbekendtgørelsen. Ved 0-4 prøver afregnes kø-
retid særskilt til fast timepris på 750 kr. ekskl. moms
og analyseprisen per jordprøve er 650 kr. ekskl. moms.

Priserne inkluderer prøveudtagning, hvor hver prøve
udtages som en blandingsprøve af 5 delprøver. Prø-
verne udtages enten af opgravet jord eller af overjord
på ubefæstede arealer indtil 0,5 meter under terræn. Vi
yder 25% rabat, hvis kunden selv udtager blandings-
prøverne.

48 timers analysetid

Leveringstiden på analyserne er normalt 48 timer fra
DMR har indsendt jordprøverne. DMR vil typisk også in-
den for 48 timer kunne udtage jordprøver hos dig. Er
der behov for en hurtigere udtagning og levering af ana-
lyseresultater er det naturligvis muligt. Hastetillægget
er 50%.

Få hjælp til anmeldelse & jordflytning

Øvrige standardydelser der tilbydes til faste priser er:

 Opmåling af jordpartier med drone og/eller GPS
 Jordhåndteringsplan og graveplan
 Anmeldelse af jordflytning til kommune
 Undersøgelse ved olietanke, V1 og V2-kortlagte

ejendomme
 Genanvendelse af overskudsjord, modtagepriser for

forurenet jord
 Miljøansøgninger som §8, §19, §33 etc.

Inden der foretages jordflytning fra kortlagte ejen-
domme eller ejendomme omfattet af områdeklassifice-
ringen skal jorden analyseres og kategoriseres.

Desuden skal det i dag, ved ændring af arealanvendelse
til bolig eller anden følsom anvendelse altid sikres, at
de øverste 50 cm jord er rene i de områder, hvor der
ikke er fast belægning.

Dit lokale DMR-kontor er tæt på

Send en mail til jord@dmr.dk med antal prøver, adresse
og dine kontaktoplysninger, så vender vi straks tilbage.
Tilsvarende kan jordprøver bestilles og købes på vores
webshop. Ellers kontakt os på telefon 86 95 06 55. Du
kan finde yderligere oplysninger om DMR på
www.dmr.dk.


