REVISION

Vad vill du få ut av din nästa miljörevision?
Hur och när en miljörevision genomförs
varierar utifrån de syften och mål som ni har
satt upp för ert företag.
För att kunna säkerställa att revisionen
ger svar på era uppsatta syften och mål
genomförs därför en inledande avstämning
tillsammans med er.
Utifrån era behov kan vi anpassa miljörevisionen, vilken exempelvis kan utgöras av
internrevision, periodisk besiktning, revisioner
vid företagsförvärv eller lagefterlevnadsrevision.
Våra erfarna miljörevisorer har kunskapen att
hitta lämpliga besparingsmöjligheter och miljömässiga förbättringsåtgärder i er verksamhet.
Envima har både personcertifierade
(ISO 19011) respektive MIS-godkända
miljörevisorer i organisationen.
Korrekta beslutsunderlag leder till att rätt
beslut kan fattas ur både miljömässig och
ekonomisk synpunkt.

”

Envima är flexibla och
konstruktiva i sitt arbete.
När vi gör den årliga
miljöbesiktningen så
rättar de inte bara punkter
utan kommer också
med råd och stöd.

Nordic Paper Group har cirka 300 anställda och omsätter cirka 1,4 miljarder kronor.
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TARJEI SVENSEN, MILJÖINGENJÖR NORDIC PAPER KRAFT GROUP

Hur jobbar du med Envima?
– Vi gör vår årliga miljöbesiktning med Envima. Tidigare
har vi också jobbat med TCM – som Envima köpte upp –
vid tillståndsärenden.

Vilka är Envimas
styrkor
och fördelar i de projekt
En korrekt
genomlysning
som ni har samarbetat?
av alla konsekvenser
– Envima är flexibla och konstruktiva i sitt arbete. När vi g
den årliga miljöbesiktningen så rättar de inte bara punkter
utan kommer också med råd och stöd. Det tycker jag är
värdefullt i mitt arbete.

Exempel på miljörevisioner
•
•
•
•
•
•

Intern miljörevision
Leverantörsrevision
Revision av lagefterlevnad
Periodisk besiktning enligt miljöbalken
Revision vid företagsförvärv
Klimatrevision

Kontakt för affärsområdet revision
Skulle du rekommendera Envima till någon annan

och varför?
– Absolut, jag har inte hittat någon svag sida hos dem.
ANDREASEnvima
SAHLMAN
är kompetenta och flexibla.

E-post: andreas.sahlman@envima.se
Mobil: 070-523 41 35

Från enskilda frågor
till hållbara system

envima.se
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