Ett smart sätt att bevaka
lagstiftningen som berör
er verksamhet
Miljöparagrafen är en internetbaserad lagförteckning som anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet
inom miljö, arbetsmiljö, energi och fastighetslagstiftning. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och
lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som
eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna.

Nyckelfunktioner

Envimajurist

• Lägg till texter om berörd miljöaspekt (ett krav i standarden ISO 14001)
eller identifierad arbetsmiljörisk (en förväntan i ISO 45001).
• Redigera inlagd information och länka till styrande dokument, som t.ex.
rutiner och instruktioner på företagets intranät, molnlösning eller internet.
• Kommentera hur väl lagar, förordningar och föreskrifter efterlevs samt
upprätta en periodiserad plan för revision av lagefterlevnaden.
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MILJÖPARAGRAFEN BAS
• Möjligheten att skapa en egen lagförteckning och
ange hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet.
• Kortfattad och lättförståelig information över
lagstiftningens innebörd
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• Kontinuerlig information om förändringarna och tilläggen.
MILJÖPARAGRAFEN PLUS
• Envimas hjälp med att skapa, tolka och hålla er
företagsspecifika lagförteckning uppdaterad.
• Kortfattad och lättförståelig information över
hur ni berörs, av de senaste förändringarna och
eventuella åtgärder som ska vidtas.
• Möjlighet att lägga in åtgärder som bör vidtas,
länka till interna rutiner, koppla lagstiftning till
berörda miljöaspekter eller arbetsmiljörisker,
kommentera lagefterlevnad eller lägga upp en
revisionsplan för lagefterlevnad.
• Följebrev med analyser och kommentarer kring
uppdateringar och förändringar utsänt från vår
jurist två gånger per år.
MILJÖPARAGRAFEN KOMPLETT
• Allt innehåll i Miljöparagrafen PLUS,
men dessutom…
• En lagefterlevnadsrevision av vår jurist
en gång per år.

Möjligheten till tilläggsmoduler finns också till Miljöparagrafens olika
paketlösningar. Kontakta någon av våra konsulter så berättar vi mer!
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH DEMONSTRATION:
GÖRAN SJÖBLOM
Miljörättsjurist
goran.sjoblom@envima.se
070-624 75 85

PETER FRÄNNGÅRD
Miljö- och hållbarhetskonsult
peter.franngard@envima.se
070-624 75 57
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