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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. WSP har ungefär 
4 300 medarbetare i Sverige och 50 000 medarbetare globalt vilka arbetar som 
tekniska experter och strategiska rådgivare på 550 kontor i 40 länder.  
 

 

   

Miljö/Environmental Due Diligence 
 
Ska ni sälja eller köpa en fastighet eller kanske en 
hel portfölj? Vet ni vilken miljöskuld som finns i 
marken och vilket ansvar ni som säljare eller 
köpare har?  

WSP har stor erfarenhet av att arbeta för både köpare och 
säljare i samband med fastighetsöverlåtelser och har ett 
nätverk med kunniga konsulter över hela landet.  I en miljö 
due diligence (EDD) tittar WSP på potentiella föroreningar i 
mark och grundvatten på och omkring en fastighet, och vad 
det kan innebära för risker i en affär.  

WSP strävar efter att sätta kundens behov i centrum, och 
utformar uppdraget utifrån den unika siten/portföljen. WSP 
kan samordna spetskunskaper inom flera närliggande 
områden såsom miljö, teknik och juridik, om det behövs för 
att klargöra om det finns några risker med aktuell 
site/portfölj. 

Olika typer av miljö due diligence 

Desktop 
Den vanligaste typen av undersökning kallas för desktop, 
alltså skrivbordsundersökning. Tillgängligt material hos 
myndigheter och öppna databaser tas fram och 
sammanställs i en skriftlig rapport tillsammans med en 
bedömning av riskerna förknippade med eventuella 
föroreningar, samt risken för att krav kommer att ställas av 
myndigheterna.  
 
Rapporteringen kan ske på olika detaljnivå:  

✓ Screening: en mycket kort sammanfattning av den 
mest relevanta informationen för syftet, ofta 
presenterad med färgkoder. 

✓ Bullet: En sammanfattning på cirka ½ A4 av den 
mest relevanta informationen för syftet. 

✓ Full rapport: En mer uttömmande beskrivning av 
relevant information, uppdelad i flera avsnitt och 
med en sammanfattande text.  

Fas I 
I en fas I-undersökning görs en djupdykning i fastighetens 
historiska och pågående verksamheter, där bland annat 
genomgång av tidigare utförda undersökningar ingår, samt 
ett platsbesök för att ge mer information om vilka risker 
som kan finnas.  

Fas II 
En fas II-undersökning kan följa efter en desktop eller en fas 
I-inventering, och består av en provtagning på plats. 
Provtagningen utgår från de potentiella föroreningskällor 
som identifierats och syftet är att se om dessa eventuella 
källor kan ha gett upphov till påverkan på främst mark och 
grundvattnet. 

Kostnadsuppskattning 
WSP har även erfarenhet av att hjälpa kunder i olika skeden 
att räkna på hur stora kostnaderna för markföroreningar 
kan bli. WSP utför både översiktliga kostnadsbedömningar 
eller mer detaljerade beroende på hur väl en förorening och 
dess utbredning är kartlagd. Baserat på faktiska uppgifter 
om kostnader för olika saneringsmetoder och 
erfarenhetsmässiga bedömningar kan kostnader redovisas 
t.ex. som ett intervall med hjälp av statistiska beräkningar 
eller för olika scenarion (best-case/worst-case). 

 

  

                                               


