Ecostrate
Professionell miljökonsultation för kommuner och företag

Ekonomisk vinst
och en seger för miljön

Dubbla vinster
Ecostrate erbjuder ett heltäckande, hållbart och långsiktigt
koncept som gör det möjligt för företag och kommuner att göra
stora vinster genom att få sitt avfallsmaterial analyserat och
bedömt på rätt sätt.
Ecostrate är en miljökonsult som besitter högsta kompe
tens och har lång erfarenhet av tjänster inom ett flertal miljö
tekniska områden. Med vårt breda kontaktnät kan vi erbjuda de
mest ekonomiska och rationella lösningarna.
Tjänsterna är inriktade på områdena förorenad mark och deponi där vi
tar hand om alla nödvändiga steg för att utarbeta den mest fördelaktiga
upplägget:
- Tillståndsansökningar
- Anmälan till länsstyrelsen
- Analyser av material och restprodukter
- Utvärdering och klassificering av material
Våra tjänster riktar sig i huvudsak till företag och kommuner med verksamheter som ballastindustri, rökgasreningsverk, avloppsreningsverk,
pappersindustri och industrimineral.

Ecostrates tjänster är inriktade på
förorenad mark och deponi. Bilden
visar en deponi där kalk fräses ner
för att stabilisera tungmetaller.

Miljövinst

Ekonomisk vinst

Vi eftersträvar alltid en hållbar utveckling. Utifrån den
inledande analysen bedömer vi om avfallet kan behandlas och användas som produkt, som förbättringsåtgärd i
förorenade massor eller på annat sätt återvinnas.
Överflödigt material ska användas och restmaterial
återanvändas så långt det är möjligt. Målsättning är att
minimalt med material ska gå till deponi.
Vårt arbete följer och nyttjar resurserna i Naturvårdsverkets mångmiljonsatsning att analysera och åtgärda
förorenade områden.
Genom analyser och laborering med olika material
har vi en förståelse för hur dessa stabiliserar tungmetaller. Vi har ett nära samarbete med andra analys- och
konsultföretag för att kunna säkerställa en långsiktig och
hållbar lösning. Ecostrate är medlem i Nätverket Renare
Mark: Ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

I de fall återvinning är möjlig är vår lösning alltid långsiktig och den ekonomiska vinsten likaså. Följande exempel
visar hur du kan göra stora ekonomiska vinster.
Till att börja med slipper du betala en avfallsskatt på
minst 435 kr per ton. Finner vi en köpare får du dessutom betalt för ditt avfall där priset per ton kan ligga på
100–150 kr. Beroende på uppgörelsen med köparen av
avfallet tillkommer eventuellt en kostnad för transporterna på ca 50 kr per ton.

435 + 100 – 50 = 485 kr/ton
3.000 x 485 = 1.445.000 kr
Sammantaget med utebliven skatt, inkomst för sålt avfall
och kostnaden för transporter genererar det en vinst på
485 kr per ton. För en kommun med en avfallsmängd på
3.000 ton per år blir den totala vinsten 1.445.000 kr!

Ett säkerhetskoncept i 4 steg
Fördelen med vårt 4-stegskoncept är att du får en konsult som sköter helheten. Ecostrate jobbar som projektledare med ansvaret för att allt ska fungera från början till
slut. För att säkerställa att hela kedjan av tjänster utförs

1
Analys

2
Utvärdering

• Bedömning av analystyp.

• Värdering av analyssvaren.

• Analysmetoden anpassas
efter material.

• Utvärdering enligt Natur
vårdsverkets direktiv och
kriterier.

• Prov skickas för analys.
• Kontakt med analysföre
taget.
• Bara certifierade analys
företag anlitas.
• Analysmetoder enligt
Naturvårdsverkets krav.

• Klassificering av materialet.
Analysvärdena bestämmer
om avfallet går att behand
la och återvinna eller om
det måste deponeras.

professionellt har Ecostrate ett nätverk av konsulter,
underleverantörer och entreprenadföretag som alla är
experter inom sina respektive områden.

3
Bedömning

4
Slutanvändning

• Om avfallet eller restpro
dukten kan användas i ett
applikationsområde.

• Kartlägging av använd
ningsområden eller slutan
vändare.

• Om åtgärder behöver
vidtas för att få materialet
klassat som mindre farligt.

• Hänsyn till om provkörning,
andra åtgärder eller krav
måste uppfyllas.

• Om det finns behov av
investeringar för att kunna
leverera materialet.

• Utreda om produkten eller
materialet kan användas
direkt eller om behandling/
bearbetning krävs.

• Om möjliga vinster för
företaget eller kommunen.

• Ecostrate sköter all kontakt
med industrier, entreprenö
rer och konsulter.

Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB

Tel 072-225 42 26

marina.kristiansson@ecostrate.se
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