Få kontroll från rätt håll

Personlig rådgivning i kombination med riktad lagbevakning är vår styrka. Och er trygghet.

För att förstå och rätt tillämpa den
lagstiftning som har betydelse för
er verksamhet krävs kunskap och
metodik men även tid och resurser.
Det har vi på Envima 20 års
erfarenhet av.
Vi kan hjälpa er med allt från tolkning
och tillämpning av lagstiftning inom
miljö, arbetsmiljö, energi, fastigheter
och Agenda 2030 till rådgivning
och stöd i enskilda tillstånds- och
myndighetsärenden samt lagefterlevnadsrevisioner med anpassning
efter ISO 14001, 9001, 45001 och
26000 om så önskas.
Via Miljöparagrafen, vår digitala
lagdatabas, kan ni prenumerera på
en företagsanpassad lagbevakning
med individuell granskning där våra
miljörättsjurister hjälper er att tolka
och efterleva gällande regler.

GÖRAN SJÖBLOM, MILJÖRÄTTSJURIST är ansvarig
för Envimas kontor i Stockholm och för affärsområdet
Juridik samt sitter med i Envimas ledningsgrupp. Göran
har en juristexamen från Uppsala Universitet 2003 med
fördjupad kunskap inom nationell och internationell
miljö- och arbetsmiljörätt och arbetar sedan 2007 på
Envima. Göran arbetar med lagbevakning för ett stort
antal verksamheter, som revisionsledare vid lagefterlevnadsrevisioner, revision av ledningssystem för miljö-,
kvalitet- och arbetsmiljö och periodiska besiktningar,
deltar vid verksamheters tillsynsbesök, genomför utbildningar inom miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt
representerar klienter som ombud vid anmälnings- och
tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
E-post: goran.sjoblom@envima.se
Tel: 070-624 75 85

”
ANNA LISZKE, MILJÖRÄTTSJURIST är stationerad
vid Envimas kontor i Stockholm. Hon är utbildad
jurist vid Stockholms universitet med en bakgrund
inom affärsjuridik innan hon vid University of Sydney
Law School gjorde en master i miljörätt. Anna är
specialiserad inom internationell miljörätt, klimatförändringar, energi- och vattenrätt, klimaträttvisa
samt förfaranden för att minska klimatförändringar
i ett globalt perspektiv och jobbar med kunder
inom flera olika branscher för att hjälpa dem på
sin hållbarhetsresa.
E-post: anna.liszke@envima.se
Tel: 070-624 70 80

Envima har kunskapen om de
lagar och regler som omfattar
vår verksamhet och hur vi ska
tillämpa de krav som följer
av lagstiftningen. Jag känner
mig väldigt trygg med den
personliga och professionella
hjälp vi får.
Jimmy Ekström
Teknisk chef Norden
Unibail-Rodamco-Westfield

Kontakta oss och boka en fri konsultation
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