Oslo, 16 juli 2015

DEC en Veidekke saneren historisch verontreinigde
site voor ESSO Norge AS
Het Belgische bedrijf DEME Environmental Contractors (DEC), dat behoort tot de DEMEgroep, en het Noorse bedrijf Veidekke Entreprenør AS hebben een
samenwerkingsverband opgericht en een overeenkomst gesloten om in Valløy, in de
buurt van Tønsberg (Noorwegen) een historisch verontreinigde raffinaderijsite te saneren
in opdracht van Esso Norge AS.
Het contract wordt begroot op NOK 470 miljoen (circa 55 miljoen EUR).
De joint-venturevennootschap is geregistreerd onder de naam JV VEIDEC ANS.
“DEC, dat kan bogen op jarenlange deskundigheid en ervaring in nationale en internationale
projecten, kijkt er alvast naar uit om de uitdagingen van dit project conform de strengste
veiligheids- en milieunormen tot een goed einde te brengen in samenwerking met Veidekke,
onze lokale partner. Door ons deze overeenkomst te gunnen heeft de klant de deskundigheid
en kernwaarden van DEC en Veidekke erkend en naar waarde geschat, en daar zijn we trots
op,” aldus Sven Mollet, General Manager Export bij DEC.
“Dit wordt het grootste milieuproject waaraan Veidekke tot nog toe heeft meegewerkt. Door
onze milieu-ervaring, ervaring als bouwbedrijf en lokale kennis te combineren met DEC’s
internationale saneringsdeskundigheid zijn we in staat milieutechnische en financieel haalbare
oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden, die de strenge verwachtingen op het gebied van
veiligheid, kwaliteit en milieu van ESSO Norge inlossen,” aldus Tore Frogner van Veidekke.
In oktober 2015 wordt met het werk gestart. De voltooiing is gepland voor het tweede kwartaal
van 2019.
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Over DEC en DEME
DEME Environmental Contractors (DEC) is een internationaal specialist op het gebied van milieuprojecten en behoort tot de
DEME-Groep. DEC houdt zich in hoofdzaak bezig met bodemsanering en grondwaterzuivering, waterbouwwerken,
recyclagetechnieken, afdekking en sanering van stortterreinen, waterwerken, milieubaggerwerken en de herontwikkeling
van brownfields. Het bedrijf is een echte baanbreker op het gebied van slibbehandeling en is eigenaar van verschillende
behandelingscentra.
Het in 2000 opgerichte DEC kende zowel in België als in het buitenland een snelle groei en heeft belangrijke projecten op
zijn palmares: de sanering van de site van de Olympische Spelen in Londen, het vernieuwende Amoras-project voor
slibrecyclage in de haven van Antwerpen, de sanering van de vroegere gas- en cokessites in Dublin en Chesterfield en de
sanering van een Zweedse fjord. DEC heeft ook een kantoor in Malmö (Zweden).
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft op de wereldmarkt een prominente plaats verworven in
enkele zeer gespecialiseerde en complexe waterbouwdisciplines. De groep diversifieerde van baggerwerken en landwinning
naar waterbouwprojecten op zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, de installatie van offshore windparken,
milieuactiviteiten zoals bodemsanering en slibrecyclage, en herwaardering van brownfields en wrakopruiming. Dankzij zijn
multidisciplinaire knowhow en ervaring, projectsynergieën en geïntegreerde bedrijfsstructuur kon DEME uitgroeien tot een
global solutions provider. De groep is eigenaar van een van de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloten
voor bagger- en waterbouwwerken. DEME stelt wereldwijd 4.600 mensen te werk en realiseerde in 2014 een omzet van
2,58 miljard euro.

Over Veidekke
Veidekke is een van de grootste bouwbedrijven en projectontwikkelaars in Scandinavië. Het bedrijf voert alle soorten
bouwwerken en weg- en waterbouwkundige contracten uit, onderhoudt wegen en produceert asfalt en aggregaten. Het
bedrijf wordt gekenmerkt door betrokkenheid en lokale knowhow. De omzet is goed voor NOK 24 miljard (2014) en de helft
van de 6.400 werknemers heeft aandelen in het bedrijf. Veidekke staat genoteerd op de Beurs van Oslo en heeft sinds zijn
oprichting in 1936 altijd winst geboekt.

