D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt

Kundfokus

där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera

Kunden och kundens behov är centrala
i alla våra projekt

förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår
dig som kund från projektets start till dess slut.
Våra tjänster innefattar miljötekniska markunder
sökningar, riskbedömningar, riskklassificeringar,
saneringsförslag och saneringskontroll. Vi står för

Engagemang
Vi är intresserade av och hängivna våra
kunder och miljön. Vi finns med hela
vägen från början till avslutat projekt.

kontakten med myndigheter och ser till att allt sker

Erfarenhet

enligt gällande lagar.

Summan av all vår kunskap, våra
lärdomar, våra kontakter, alla våra år i
branschen – finns i alla våra projekt.

Vi har ett nätverk av andra företag med topp
expertis inom närliggande kompetensområden
som samarbetspartners.

D-Miljö AB contributes to a cleaner environment

Kvalitet
Kvalitet innebär att uppfylla eller helst
överträffa kundernas krav, behov och
förväntningar.

by supporting projects in which we help our
clients to investigate and remediate contaminated

Client focus

soil and groundwater. We stand by our clients

The client and the needs of our clients
are central in all our projects.

from a project’s start until its successful conclusion.
Our services include soil investigations, risk
assesments, risk classifications, remedial proposals
and remediation controls. We help clients handle
all contacts with authorities in order to ensure all
relevant laws and regulations are followed.
We cooperate with a network of companies
offering expertise in related competence areas.

Commitment
We are interested in and devoted to
both our clients and the environment.
We are committed from a project’s start
until its successful conclusion.

Experience
We tap into of our deep base of knowledge, w
 isdom, contacts and years of
hands-on experience in the business for
all of our projects.

Quality
Quality stands for fulfilling or even
exceeding our clients demands, needs
and expectations.

Miljöbedömningar
D-Miljö AB har utfört ett stort antal miljöbedömningar av fastigheter,
särskilt i samband med transaktioner. Miljöbedömningar delas upp i
två faser. I den första fasen görs en bedömning om det finns risk för
föroreningar inom fastigheten. Om det under fas ett framkommer att
det finns risk för föroreningar inleds fas två varvid en miljöteknisk
markundersökning utförs.

Miljötekniska markundersökningar
D-Miljö AB har under årens lopp utfört ett stort antal miljötekniska
markundersökningar. Vi har kartlagt föroreningar på såväl små fastig
heter som stora industriområden på flera hektar. D-Miljö AB har
erfarenhet av att arbeta med många olika typer av föroreningar i såväl
jord som grundvatten.

Environmental Due Diligence
D-Miljö AB has carried out a large number of environmental due
diligences, typically in connection with transactions of properties.
Environmental due diligence is divided into two phases. The initial
phase involves performing an evaluation to determine the degree of risk
for contamination at a property. The second phase, which involves soil
and groundwater investigations, is initiated if it is concluded that there
is a high risk of contamination at a property.

Soil- and groundwater investigations
Over the years, D-Miljö AB has completed a large number of soil- and
groundwater investigations. We have surveyed contaminated areas at
both small properties as well as within industrial sites encompassing
many hectares in size. D-Miljö AB has experience working with all
types of pollutants in soil as well as groundwater.

Saneringar
D-Miljö AB har under mer än 10 år utfört ett stort antal saneringar av
mark och grundvatten. Val av saneringsmetod görs utifrån varje objekts
förutsättningar där miljö, hälsa, säkerhet, ekonomi och tidsaspekt är
viktiga faktorer.

Riskklassificering
D-Miljö AB har en bred kunskap och erfarenhet av riskklassificeringar.
Två metoder kan användas beroende på objektets specifika förutsättningar.
Naturvårdsverkets MIFO-metod som är en vedertagen metod som
fungerar för alla typer av föroreningar och LeGrand-metoden som är
en enkel lätthanterlig metod för klassificering. En klassificering möjliggör prioriteringar av särskilt känsliga objekt vilket innebär att risken för
allvarliga konsekvenser kan förebyggas och undvikas.

Remediation
D-Miljö AB has over 10 years of experience from remediation of contaminated soil and groundwater. The choice of treatment techniques are
based upon the specific conditions of each case, where environment,
health, safety, costs and time are important determining factors.

Risk classification
D-Miljö AB has extensive knowledge and experience of risk classification. Two methods may be used depending on the specific conditions
of each object. The Swedish Environmental Protection Agency’s wellestablished “MIFO method” is suitable for different types of pollutants
in different mediums. The “Le Grand method” is a basic method of
classification of objects. This helps prioritize objects and allows for the
risk of serious consequences to be prevented and avoided.
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