NOVATEK A.S
Norsk Vannrenseteknikk
Viktig informasjon !

Postadresse: Postboks 6866 Rodeløkka, 0504 OSLO
Besøksadresse: Brobekkveien 104 G, 0582 OSLO
Tlf: 22 72 35 40
Fax: 22 64 82 77
e-mail: firmapost@novatek.no
Bank: Nordea
Bankgiro: 6060.05.10285
Org.nr.: NO 951 065 706 MVA

Miljøsertifisert ihht

MILJØFORSKRIFTSENDRING FOR VÅR INDUSTRIBRANSJE GJELDENDE FRA 2010 – 2011.

Myndighetene har denne gangen valgt kun å informere via bransjeforeninger og egne
hjemmesider om den nye forskriften.
Da det ikke som tidligere blir informert direkte til bedriftene om nye krav, og mange av
den grunn kan være uvitende om den nye forskriften, har vi som leverandører til
bransjen fra mange hold blitt oppfordret til å informere våre kundegrupper.
Det er ikke sikkert at alle som mottar vår utsendelse kommer innenfor forskriften. Vi
har imidlertid valgt heller å sende informasjonen til for mange enn for få. Vi oppfordrer
imidlertid alle til å lese forskriften før man tar standpunkt til om man kommer innenfor
forskriften eller ikke
Vedlagt oversendes utdrag av Forurensningsforskriften fra

(tidligere SFT).

FORURENSNINGSFORSKRIFTEN’s §28 vil få betydning for svært mange små- og
mellomstore bedriftene i metall- og overflatebehandlingsindustrien.
Vi vedlegger NYTT FRA NOVATEK, som informerer om hva dette får for betydning for
de som kommer innenfor forskriften, og hva vi kan bistå med i sakens anledning samt
meldeskjema og informasjon fra myndighetene.
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Mange har kontaktet oss da de synes mye er uklart i den nye forskriften. Vi har på
denne bakgrunn hatt løpende kontakt med Senioringeniør Bente Sleire hos Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif), og våre kommentarer i NYTT FRA NOVATEK er
basert på utdypninger fra henne.
Mange bedrifter i vår bransje har en eller annen form for syrebeising/spyling av rustfritt
stål, avfetting, fosfatering, tromling eller lignende i forbindelse med produksjonen, som
benytter sterke kjemikalier og ofte genererer avløpsvann. Da kommer man som regel
inn under Forurensningsforskriften og må følge dens krav.
Alle bedrifter skal foreta en vurdering av om de kommer innenfor den nye forskriften,
og dersom man kommer innenfor forskriften sende inn meldeskjema til Fylkesmannen,
samt gjennomføre de tiltakene som kreves i den nye forskriften innen 31.12.2010.
For mange bedrifter betyr dette at man må investere noen tusen kroner samt at man
må begynne å loggføre kjemikalieforbruk og avløpsvann samt foreta akkrediterte
egenkontrollanalyser.
For noen bedrifter vil imidlertid forskriften bety få eller ingen endringer i forhold til i dag.

NOVATEK A.S kan hjelpe deg med det som skal til for å tilfredsstille
kravene i forskriften.
Mange bedrifter i vår bransje sliter dessverre for tiden med dårlig inntjening og ingen
ekstrautgifter er da velkomne. På grunn av gode avtaler og fornuftige påslag kan vi
tilby bransjen både nødvendig utstyr og tjenester ekstra gunstig.

Spar penger! Bruk vår kompetanse og ta i bruk våre smarte
løsninger!
Ta gjerne kontakt med oss så kan vi kostnadsfritt for Deres bedrift ta en vurdering
av om bedriften kommer inn under forskriften, og hva som i så fall trengs for at
kravene i forskriften skal oppfylles. Vi bistår også gjerne våre kunder ovenfor
myndighetene dersom man føler behov dette.

Gode og trygge løsninger i samarbeid med NOVATEK A.S
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