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Rejlers erbjuder juridisk 

kompetens för 

samhällsbyggare 
Kompetens i juridiska frågor kan spara både tid och pengar. Nu erbjuder Rejlers juridisk rådgivning som egen 

tjänst direkt till kunder som bygger Norden. 

-I vår bransch finns det många lagar och regler vi måste känna till. Ibland kan ett enda ord skilja mellan rätt och fel, 

skadestånd eller ett uppdrag som blir färdigt i tid med lönsamhet, säger Lennart Karlsson, affärschef ICT på Rejlers 

Sverige. 

Totalt har Rejlers tre jurister och två juristassistenter, så kallade paralegals, samlade i en grupp. De jobbar med 

frågor kopplade till avtalsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, entreprenadrätt och offentlig upphandling.  

Just nu arbetar gruppen med uppdrag åt kunder inom bland annat telekomområdet och offentlig sektor. Det handlar 

ofta om komplexa uppdrag med många markägare involverade där det gäller att ha koll på fastighetsrätt, 

miljölagstiftning eller vad som händer när man till exempel gräver och hittar fornlämningar. 

- Vad jag vet har inte ens de allra största teknikkonsulterna juridisk rådgivning i sitt utbud. Våra befintliga kunder är 

mycket nöjda över att Rejlers har egen juristkompetens och nu vill vi nå ut till fler, säger Emma Grimlund, jurist på 

Rejlers Sverige. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Lennart Karlsson; affärschef ICT, tel. 070- 589 76 20, e-post: lennart.karlsson@rejlers.se 
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