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CONEC  konsulterande ekologer är ett fristående konsultföretag, utan bindningar till t ex exploateringsverksamheter,
som framför allt genomför utredningar och bedriver undervisning inom miljöområdet.

CONEC är ett av de äldsta svenska företagen inom sektorn
naturmiljö - ekologi - planering. Företaget bildades redan
1978 och hade sin grund i de första svenska forskningsprojekten kring miljökonsekvensbeskrivning (MKB). CONEC
drivs numera som familjeföretag med Hans-Georg Wallentinus och Sonia Eriksson som delägare.

Sonia, som ansvarar för huvuddelen av verksamheten, är biolog/ekolog och hälsoskyddsinspektör. Sonia är fil. doktor i
tillämpad ekologi med en avhandling om ekologisk känslighet
ur planeringssynvinkel, men med utgångspunkt i ekologin.

Hans-Georg Wallentinus är ekolog och docent i ämnet
"ekologi i planeringsprocessen" och är f.n. föreståndare vid MKB-Centrum, SLU/Uppsala.

Se även vår hemsida: http://www.conec.se

CONECs huvudsakliga kompetensområde var till en början
naturinventeringar för att alltmer glida över mot beslutsunderlag. Idag omfattar verksamheten framförallt utredningar
som miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och underlag till
grönplanering.
Vi har arbetat med MKB för många olika typer av aktiviteter,
inte minst detaljplaner, översiktsplaner, samt väg- och
järnvägsprojekt. Vi arbetar såväl i stadsmiljö som med rena
naturvårdsobjekt.
I flera uppdrag har vi arbetat med utveckling av miljöfrågor
framförallt inom MKB, planering av grönstruktur och geografiska informationssystem. Miljöanknuten utbildning, t ex
MKB, är ett annat viktigt kompetensområde.
Huvuddelen av dessa uppdrag har gjorts åt kommuner eller
statliga myndigheter, men vi kan även biträda företag vid
miljöutredningar, miljöledningsfrågor och tillståndsansökningar.
I projekten tar vi hjälp av andra experter i de fall vi själva inte
har kompetensen. Eftersom vi har god generell kompetens
inom miljöområdet kan vi hjälpa er att bedöma vad som behöver göras.
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