
ABONNEMANG STANDARD PRIS

Bevakning av din laglista med författningar inom följande lagområden: Miljö, Arbetsmiljö och LivsmedelNYHET

Ett lagområde 4 200 kr/år

Två lagområden 6 900 kr/år

Tre lagområden 9 600 kr/år

Vid uppstart av tjänsten tillkommer en uppstartsavgift på 500 kr.

ABONNEMANG PLUS Offereras

  TILLÄGGSTJÄNSTER

Revisionsfrågor miljöNYHET 2 000 kr/år*

Revisionsfrågor miljö och arbetsmiljöNYHET 3 500 kr/år*

20 extra författningar i prenumerationslistan
(utöver de 70/140/210 som ingår i standardtjänsten)**

1 000 kr/år 

Extra användare
(utöver de 3/6/9 som ingår i standardtjänsten)**

    500 kr/år

Filtrering med hjälp av laglistor och underlistor   1 000 kr/år

Filtrering med hjälp av nyckelord   1 000 kr/år

Analyser via e-post   1 000 kr/år

Läsinloggning i tjänsten
Upp till 100 anställda

  1 000 kr/år

Framtagning av företagsanpassad laglista   Offereras

*Om Ramboll ska anpassa revisionsfrågorna till er verksamhet tillkommer en kostnad för detta.

** För användare och antal författningar avser siffrorna det antal som ingår om abonnemanget omfattar 
ett, två eller tre lagområden (miljö, arbetsmiljö, livsmedel).

Prislistan är giltig till och med 2022-12-31.

LAGBEVAKNING - PRISLISTA
Vi har olika nivåer på tjänsten beroende på hur mycket stöd ni behöver.

REVISIONSFRÅGOR 
För den som vill ha stöd 
med lagrevision kan vi nu 
erbjuda tilläggstjänsten 
Revisionsfrågor. Till de 
vanligaste författningarna har 
våra revisorer sammanställt 
de viktigaste frågorna som 
man behöver ställa under en 
lagrevision. Det minskar din 
förberedelsetid och säkrar att 
de viktigaste blir uppföljt. 

STANDARD 
Lagbevakning Standard ger 
dig laglistor i redigerbara  
kolummner där ni i detalj 
kan beskriva hur ni berörs 
av lagkravet. Det finns en 
kvittensfunktion för varje 
ändring av lagstiftningen 
med möjlighet att skriva 
kommentarer som arkiveras 
och verktyg för att arbeta 
med lagrevisoner och 
uppföljning. 

PLUS 
Med vår tjänst Lagbevakning 
Plus får du ytterligare hjälp 
att hålla laglistan uppdaterad. 
Med hjälp av en konsult som 
satt sig in i din verksamhet 
ser vi till att hålla laglistan 
uppdaterad och hanterar 
alla ändringar. De som är av 
betydelse för din verksamhet 
skickas till dig för kvittens,


